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MANUALUL PRIVIND DESERVIREA
CONTRIBUABILILOR

COJOCARI RODICA

PREZENTARE GENERALĂ

Stimați colegi,
Deservirea contribuabililor cuprinde ansamblul de procese, instrumente și norme de
comportament, menite să asigure prestarea atât a serviciilor publice fiscale contribuabililor, cât și
educarea acestora în scopul conformării benevole.
Obiectivul general al manualului operațional consta în îmbunătățirea funcționalității sistemului de
deservire a contribuabililor prin implementarea în acțiune a cadrului legal din domeniu.
Domeniul deservirii contribuabililor este axat pe sporirea nivelului de conformare fiscală, sporirea
încrederii contribuabililor, pe acordarea de servicii calitative în beneficiul contribuabililor. Aceste
elemente stau la baza îndeplinirii sarcinii fundamentale a Serviciului Fiscal de Stat.
Manualul privind deservirea contribuabililor reprezintă un suport metodologic integru și unic în
deservirea contribuabililor și contribuie la crearea unui sistem adecvat necesar tuturor angajaților
antrenați în deservirea contribuabililor.
Acest manual este destinat direcțiilor deservire fiscală, în special funcționarilor ce sunt antrenați în:
- deservirea persoanelor fizice și juridice;
- înregistrarea/anularea contribuabililor în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, accize;
- recepționarea dărilor de seamă;
- conformarea contribuabililor;
- educarea și informarea contribuabililor, etc.
Manualul cuprinde procesele și procedeele legate de deservirea contribuabililor, ordine, indicații,
regulamente, instrucțiuni, ghiduri, anexe menite să asigure activitatea de deservire etc.
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ABREVIERI
AAP
AAPL
ACC
AIPF
APLP
ASP
AV
BASS
BL/BUAT
BNM
BNS
BPN
BS
CAT
CCG
CCL
CNAM
CNAS
Ct
CUATM
CUIÎO
DAFA
DGControl
DCSI
DDF
DEIF
DFISC
DGRC
DGACM
DGDF
DGConformare
DEF
DGMIT
DGMPF
DODF
Dt
ECC
FAOAM
FSSP
GŢ
IGP
IMGFL
IP
IP CTIF
ÎP

Autoritatea administraţiei publice
Autoritatea administraţiei publice locale
Asociația de coproprietari în condominiu
Activitate independentă persoane fizice
Asociația proprietarilor locuințelor privatizate
Agenția Servicii Publice
Aparat de schimb valutar
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul local/bugetul/bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
Banca Națională a Moldovei
Biroul Național de Statistică
Bugetul public naţional
Bugetul de stat
Centru de asistenţă tehnică pentru MCC/IF
Cooperativa de construcție a garajelor
Cooperativa de construcție a locuințelor
Casa Naţională de Asigurări în Medicină
Casa Naţională de Asigurări Sociale
Credit (sume achitate în plus)
Clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale din Moldova
Codul unic de identificare a întreprinderilor şi organizaţiilor
Direcţia administrare fiscală şi analiză
Direcția generală control
Direcția cooperare și schimb de informații
Direcţia deservire fiscală
Direcţia evidenţă şi informaţii fiscale
Decizia de stingere a obligaţiilor fiscale şi/sau anulare a sumelor plătite în plus
Direcția generală recuperare creanțe
Direcţia generală administrare contribuabili mari
Direcţia generală deservire fiscală
Direcția generală conformare
Direcția economie și finanțe
Direcția generală metodologie impozite și taxe
Direcția generală metodologie proceduri fiscale
Direcția organizare deservire fiscală
Debit (restanţe)
Echipamente de casă și de control
Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
Fondurile de susținere socială a populației
Gospodărie ţărănească (de fermieri)
Inspectoratul General de Poliție
Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ
Inspectoratul de Poliție
Instituţia Publică Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe
Întovărășire pomicolă
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MCC/IF
MF
MPass
PIB
Registrul MCC/IF
RUECC
RGEFF
SCITL
SFS
SI al SFS sau SIA al SFS
SIA CCC
SIA CCDE
SIA COFT
SIA DEC
SV
TP

Mașină de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantă fiscală
Ministerul Finanțelor
Serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului
Produsul Intern Brut
Registrul maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale
Registrul unic al echipamentelor de casă şi control
Registru General Electronic al Facturilor Fiscale
Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale
Serviciul Fiscal de Stat
Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat sau Sistemul informațional
automatizat al Serviciului Fiscal de Stat
Sistemul informațional automatizat Contul curent al contribuabilului
Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor
electronice
Sistemul informațional automatizat Comanda on-line a formularelor tipizate
Sistemul informațional automatizat Dosarul electronic al contribuabilului
Serviciul Vamal
Terminal de plată în numerar (terminal cash-in)

SIMBOLURI

! - Important
® - se recomandă
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GLOSAR

A
Act de constituire – document al persoanei juridice (contract de constituire, statut) elaborat în
conformitate cu legislaţia;
Act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele
fapte juridice şi întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestând investirea solicitantului cu o serie de
drepturi şi de obligații pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau
a unor acţiuni aferente şi indispensabile acestei activităţi;
Activitate profesională în domeniul sănătății – exercitare independentă a profesiunii de
medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii
sănătății nr.411/1995;
Administrator de buget – autoritate/instituţie bugetară, împuternicită cu dreptul de gestionare
a unuia dintre bugetele componente ale BPN, în conformitate cu competențele și responsabilitățile
prevăzute de legislație;
Administrator de venituri – autoritate/instituţie bugetară, împuternicită cu dreptul de
colectare/restituire, evidenţă şi control al încasărilor la bugetele componente ale BPN și care poartă
responsabilitate pentru corectitudinea calculării şi încasării acestora;
Arenda – contractul încheiat între o parte (arendator), care se obligă să dea celeilalte părți
(arendaș) un teren agricol și/sau alte bunuri agricole în posesie și folosință pe o durată determinată,
iar aceasta se obligă să efectueze plata de arendă.
Arendator – persoană care transmite în posesie bunuri agricole definite conform art.1288 din
Codul Civil;
Arendaș – persoană fizică, care ia în arendă bunuri agricole de la persoane fizice (arendator);
Aviz de plată a obligației fiscale – înștiințare scrisă prin care SFS sau o altă autoritate cu
atribuții de administrare fiscală cere contribuabilului să stingă obligațiile fiscale indicate în el;

B
Baza de date – mulțimea tuturor datelor administrate în conformitate cu cerințele SI al SFS;
Beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană
fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de
investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau
care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni
sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;
Bugetul public național – reprezintă sinteza bugetelor în cadrul sistemului bugetar, care
cuprinde încasările bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

C
Căsuță de vacanță – căsuță amplasată pe lotul pomicol (vilă);
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Centru de asistenţă tehnică pentru MCC/IF – persoană juridică sau întreprindere individuală
(întreprinzător individual) care a obţinut, în modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de
instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC/IF;
Civism fiscal – atitudine responsabilă și de echitate de care dă dovadă un contribuabil privind
conformarea benevolă la plata impozitelor și taxelor;
Cod fiscal neidentificat – codul fiscal 999 din Registrul Fiscal de Stat, rezervat special pentru
înregistrarea documentelor în cazul imposibilității stabilirii apartenenței documentului aferent unui
contribuabil;
Conformare fiscală voluntară – calculare corectă, raportare și achitare deplină, la timp la
buget a obligației fiscale de către contribuabil în mod benevol;
Conformare fiscală forțată – conformarea fiscală a contribuabilului ca urmare a aplicării de
către autoritățile competente a măsurilor legale de constrângere;
Construcție auxiliară – construcție capitală destinată desfășurării unor activități specifice,
complementare funcției de bază a construcției principale și care prin amplasarea în vecinătatea
construcției principale alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcțională distinctă;
Contribuabil, subiect al impunerii – persoana care, conform legislaţiei fiscale, este obligată
să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective;
persoană care, conform legislației fiscale, este obligată să rețină sau să perceapă de la altă persoană
și să achite la buget plățile indicate;
Cont al contribuabilului – raport structurat din SIA al SFS, corespunzător codului fiscal al
contribuabilului, care reflectă nașterea, modificarea și stingerea obligației față de BPN;
Cotă maximă a impozitului –cota ad valorem în procente din baza impozabilă a bunurilor
imobiliare, care poate să difere de cota concretă a impozitului;
Cotă concretă a impozitului – cota ad valorem în procente din baza impozabilă a bunurilor
imobiliare, stabilită de către autoritatea reprezentativă a administrației publice locale;

D
Data prezentării – data zilei în care a fost prezentat documentul către SFS. Data prezentării
nu poate fi diferită de data zilei curente în care a fost primit documentul. Pentru documentul expediat
în adresa organului fiscal prin poștă, data prezentării se ca considera data de pe ștampila aplicată de
oficiul poștal care a inițiat transmiterea;
Date de identificare a documentului fiscal – codul fiscal, denumirea contribuabilului, data
prezentării, tipul documentului, perioada fiscală, suma de control a documentului și termenul de
plată cu condiția că prezența acestuia este solicitată în document;
Declaraţie de conformitate – asigurare scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări,
prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă cu certitudine că produsul este
conform cerinţelor tehnice specificate;
Document de plată – ordinul de plată, nota de transfer sau ordinul incaso întocmit în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
Document intern al SFS – act, decizie, raport sau oricare al document alcătuit de organul
fiscal, în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare;
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Document al contribuabilului – orice declarație fiscală, dare de seamă, document de plată (se
prezintă în adresa instituțiilor bancare în scopuri fiscale) sau altă informație întocmită de
contribuabil în corespundere cu actele normative în vigoare, semnate de persoanele cu funcții de
răspundere ale contribuabilului și prezentate SFS de sine stătător;
Document fiscal – orice document al contribuabilului și/sau document intern, admisibil în
cadrul SI al SFS, care urmează a fi înscris în SI al SFS în modul stabilit. Documentul fiscal conține
în mod obligatoriu datele de identificare a documentului și se clasifică după tipul documentului și
prioritatea prelucrării lui;
Document electronic – informație în formă electronică, creată, structurată, prelucrată și/sau
scanată prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice;
Domiciliu - locul în care persoana fizica își are locuința statornică sau principală;

E
Echipamente de casă și de control (ECC) – sunt maşinile de casă şi de control cu memorie
fiscală, alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice (de tip terminal de plată, terminal
cash-in, aparat de schimb valutar, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi
identificabil), cu funcţii de maşini de casă şi de control destinate pentru înregistrarea operaţiunilor
de casă (în numerar şi/sau prin alt instrument de plată), păstrarea, imprimarea, criptarea şi
transmiterea la serverul SFS a informaţiei financiare gestionate, care asigură protecţia algoritmilor
de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată;

F
Fiscalizarea MCC/IF – operaţiune prin care memoria fiscală a MCC devine activă (regim de
funcţionare a MCC/IF care asigură înregistrarea datelor fiscale în memoria fiscală – regim fiscal);
Fiscalizarea terminalului cash-in/aparatului de schimb valutar – atribuirea de către
subdiviziunea SFS, la înregistrarea TP/AV, a unui număr unic de identificare în SI al SFS pentru
transmiterea informaţiei on-line la serverul SFS despre operaţiunile de plată efectuate (în continuare
procedura de integrare în sistemul informatic “Gateway Fiscal”/sistemul informatic valutar);
Furnizor (distribuitor exclusiv)/solicitant MCC – solicitantul care, în modul stabilit, a obţinut
aprobarea unui model concret de MCC şi includerea acesteia în Registrul unic;
Fișier electronic – un set de documente electronice prezentat (inclusiv de Trezoreria de Stat)
subdiviziunilor SFS în format electronic, în conformitate cu actele normative în vigoare. Fișierele
electronice se verifică de către aplicațiile speciale din SI al SFS;

I
IDNO (Număr de identificare de stat) – cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării de
stat persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care
servește pentru identificarea acestora în sistemele informaționale ale Republicii Moldova;
IDNP (Cod numeric personal) - codul fiscal al persoanei fizice atribuit de autoritatea abilitată
cu dreptul de ținere al Registrului de Stat al Populației;
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Î
Întreprinzător individual inactiv – întreprinzător individual care, în decurs de 12 luni de la
data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de
legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane
juridice, nu are filiale și reprezentante, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrat
în calitate de contribuabil al TVA nu are înregistrate la SFS mașini de casă și control cu memorie
fiscală;
Înștiințare de recepţionare a notificării – act ce se eliberează în formă scrisă comerciantului
de către AAPL în momentul recepționării Notificării privind iniţierea activităţii de comerţ;

L
Locatar – parte a contractului de locațiune, care ia un bun determinat individual în folosință
temporară sau în folosință și posesiune temporară, iar pentru aceasta se obligă să plătească chirie;
Locator – parte a contractului de locațiune, care se obligă să dea celeilalte părți (locatar) un
bun determinat individual în folosință temporară sau în folosință și posesiune temporară;
Locațiunea – totalitatea raporturilor prin care o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi
(locatar) un bun determinat individual în folosință şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să
plătească chirie;

M
Modulul „Gestionarea patentelor de întreprinzător” – parte componentă a SIA „e-Cerere”,
prin intermediul căruia SFS oferă posibilitatea contribuabililor să depună cerere prin care solicită
eliberarea, prelungirea termenului de valabilitate, suspendarea şi retragerea actului permisiv –
patenta de întreprinzător;

N
Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ – act ce se depune în mod separat pentru
fiecare unitate comercială şi/sau loc de vânzare la AAPL de nivelul întâi, la AAP a municipiilor
Chişinău şi Bălţi sau a UTA Găgăuzia, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoară activitatea
solicitantul patentei;
Numărul documentului în sistem – număr unic atribuit în mod automat de SI al SFS fiecărui
document din pachet înscris în baza de date;
Număr de documente incluse în pachet – număr care trebuie să coincidă în mod obligatoriu
cu numărul de ordine al ultimului document din lista documentelor incluse în pachetul respectiv;
Numărul pachetului – număr unic atribuit de SI al SFS la momentul înregistrării pachetului;
Nume de utilizator și parolă – date indicate în procesul de creare a contului de utilizator
alocate contribuabilului, pe baza cărora acesta obține acces la serviciile fiscale electronice;

O
Obiect impozabil – obiect al impunerii cu impozite si taxe locale, care nu este subdiviziune;
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Operaţiune economică – fapt economic care constă în vânzarea de bunuri, executarea de
lucrări, prestarea de servicii; perceperea contravalorilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor; perceperea
plăţilor fiscale/nefiscale; a altor încasări;

P
Pachet – set de documente fiscale, recepționate de către recepționer pe suport de hârtie, însoțit
de fișa de control și lista documentelor incluse în pachet, cusute toate la un loc. Pachetele se clasifică
după tipul pachetului și prioritatea prelucrării lui;
Pachet trezorerial – fișier în formă de arhivă de tip ZIP, cu nume unic, prezentat în format
electronic de către participanții schimbului de date aferente veniturilor bugetare administrate de
SFS;
Patenta de întreprinzător – un certificat de stat nominativ (act permisiv), ce atestă dreptul de
a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de
timp;
Persoană juridică inactivă – persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării
sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislație, nu a efectuat
operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale și
reprezentante, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrat în calitate de contribuabil
al TVA nu are înregistrate la SFS mașini de casă și de control cu memorie fiscală;
Persoană juridică pasivă – persoană juridică care, după înregistrare, a activat, însă ulterior în
decursul ultimelor 12 luni nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație;
Povară fiscală – exprimă gradul cu care contribuabilii suportă, pe seama rezultatelor obținute
din activitatea lor, impozitele şi taxele, instituite şi percepute de către stat;

R
Recepționer de documente (recepționer) – funcționar fiscal cu atribuții de primire, verificare
și clasificare a corespondenței;
Registrator de pachete (registrator) – persoana responsabilă de înregistrarea pachetului,
ținerea registrului pachetelor în formă electronică;
Registrul pachetelor – este destinat evidenței stricte a pachetelor în cadrul unei subdiviziuni
a SFS. Administrarea Registrului pachetelor este efectuată prin SIA „Declarația rapidă”;
Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control – registru-listă în care se include
totalitatea informaţiei privind echipamentele de casă și de control sau elementele acestora, aprobate
pentru punerea la dispoziție pe piaţa Republicii Moldova;
Reședința – reprezintă locul unde persoana fizică își are locuința temporară sau secundară;
Risc de neconformare fiscală – posibilitatea cauzării de daune financiare bugetului public
național, ca rezultat al activității desfășurate de către persoanele fizice și juridice prin evitarea
achitării impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii;

S
Sigiliul fiscal – sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare
(inclusiv emblema SFS şi/sau sigla SFS) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează)
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ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat,
folosite de subdiviziunea SFS la sigilarea anumitor elemente (de regulă carcasa) ale MCC/IF;
Sigiliul furnizorului – sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de
identificare (inclusiv denumirea furnizorului sau cuvântul “FURNIZOR”) şi protecţie contra
falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate
centralizat la comanda organului abilitat, folosite de furnizor la sigilarea anumitor elemente
(inclusiv carcasa) ale MCC/IF;
Sigilarea MCC/IF – procedura de aplicare a sigiliului furnizorului şi/sau sigiliului fiscal pe
anumite elemente ale MCC/IF, inclusiv pe carcasă (având rol de protecţie contra acţiunilor
exterioare neautorizate);
Sigiliile de protecție pentru MCC/IF –reprezintă etichete adezive cu elemente de protecție,
serie, număr și se folosesc pentru sigilarea MCC/IF;
SIA „e-Cerere” – reprezintă metoda electronică de comunicare oficială a contribuabililor
(persoane fizice/juridice) cu SFS. Acest instrument permite prelucrarea electronică a cererilor
depuse de contribuabili şi eliberarea confirmărilor de către SFS cu utilizarea semnăturii
Sistemele (platformele) electronice de management – sunt programele și/sau aplicațiile
software care pot acționa ca terminale/aplicații periferice, cu rol de transmitere a datelor către sistem
informatic de control și dirijare a circulației mărfuri-bani și/sau servicii-bani, în scopul stabilirii
prețului pentru prestarea serviciilor și al generării bonului fiscal în format electronic;
Sume de control ale pachetului – numărul de documente incluse în pachet și suma pachetului
(suma absolută a sumelor de control ale documentelor incluse în pachet);
Suma de control a documentului – suma indicată în documentul fiscal în modul stabilit;
Sursa erorii – referința la persoana care a comis eroarea (se consideră persoană responsabilă
de completarea documentului);

T
Tipul bunului imobiliar – categoria la care este atribuit bunul imobil în funcție de modul de
folosință curent. Modul de folosință corespunde utilizării predominante a bunului imobiliar la
momentul executării evaluării, indiferent de destinația acestuia;
Tipul documentului – codul formularului documentului aprobat în modul stabilit, care este
parte componentă a listei documentelor admisibile în cadrul SI al SFS, ce conține descrierea unor
particularități utilizate în manual, inclusiv informația cu privire la locul sumei de control în
document;

V
Valoare estimată – valoarea bunurilor imobiliare calculată la o dată anumită cu utilizarea
metodelor de evaluare prevăzute de legislație;
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CAPITOLUL I. DESERVIREA CONTRIBUABILILOR – PILON ESENŢIAL AL
ADMINISTRĂRII FISCALE

1.1.

ASPECTE GENERALE ALE DESERVIRII CONTRIBUABILILOR

1.1.1. Deservirea contribuabililor este pilonul de bază al administrării fiscale, care a fost și
va rămâne unul din domeniile prioritare ale SFS. Perfecționarea procedurilor de administrare
fiscală reprezintă o componentă majoră în activitatea de deservire a contribuabililor, având o
influență semnificativă asupra creșterii eficienței și eficacității în acumularea veniturilor la buget.
SFS este conştient că un serviciu de calitate încurajează conformarea şi reduce costurile
contribuabililor.
1.1.2. În prezent dezvoltarea serviciilor de deservire calitative nu poate fi în afara dezvoltării
tehnologiilor informaționale. Astfel, SFS, în scopul oferirii unei deserviri calitative și performante
și-a orientat eforturile spre dezvoltarea serviciilor electronice, deoarece prin intermediul lor se
menține contactul cu contribuabilii și permit de a fluidiza, de a păstra și de a analiza informațiile
primite de la contribuabili, astfel încât să contribuie la combaterea evaziunii fiscale și reducerea
costurilor de administrare.
Astfel, deservirea contribuabililor se realizează ţinând cont de următoarele obiective
generale:
 Acordarea serviciilor pornind de la necesităţile contribuabililor, lărgind spectrul de
servicii acordate contribuabililor;
 Asigurarea unui tratament bazat pe respect şi deschidere faţă de contribuabili;
 Asigurarea unei interacţiuni eficiente între SFS şi contribuabili prin diverse căi de
comunicare;
 Utilizarea tehnologiilor informaţionale în eficientizarea serviciilor acordate.
1.1.3. Activitatea de deservire a contribuabililor este ghidată de următoarele principii:
1. Legalitate – în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, funcţionarul fiscal este obligat să
respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte;
2. Profesionalism – în procesul de deservire a contribuabililor, funcţionarii fiscali sunt
obligaţi să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă,
promptitudine şi corectitudine;
3. Imparţialitate – asigurarea unui tratament egal tuturor contribuabililor în ceea ce
priveşte corectitudinea stabilirii obligaţiilor fiscale faţă de stat, a termenelor de depunere a
declaraţiilor fiscale şi de plată a impozitelor, taxelor şi altor plăţi, precum şi privind accesul la
serviciile de asistenţă;
4. Integritate – exercitarea funcţiei în mod onest, corect şi conştiincios;
5. Confidenţialitate – toate informaţiile oferite de către contribuabil SFS trebuie să fie
confidenţiale şi nu pot fi transmise în nici o circumstanţă către o terţă parte, cu excepţia cazurilor
în care legea prevede altfel.
1.1.4. SFS realizează deservirea contribuabililor prin 4 modalităţi:
a) Directă – asistenţa contribuabililor în domeniul fiscal se acordă la sediile subdiviziunilor
structurale ale SFS de către funcţionari fiscali specializaţi în acest domeniu;
b) Scrisă – funcționarii fiscali oferă îndrumare şi asistenţă contribuabililor în domeniul
legislației fiscale, la cererea acestora;
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c) Prin Mesageria CPC – componentă a sistemului informațional prin intermediul căreia se
asigură comunicarea reciprocă în mediul online dintre autoritatea fiscală și contribuabili, unde
contribuabilii înaintează scrisori și mesaje către autoritatea fiscală pe diverse aspecte fiscale și de
utilizare a sistemelor informaționale, cu monitorizarea de către aceștia a statutului executării
solicitării de către funcționarii fiscali, precum și recepționează mesaje importante, informative
specifice din partea funcționarilor fiscali, notificări automatizate ale serviciilor fiscale electronice
și diverse acte fiscale;
d) Prin e-mail/pagina web, prin utilizarea sistemelor informaționale la care contribuabilii
au acces (e-Cerere, sistemul informațional pentru efectuarea plăților electronice, SIA Cabinetul
personal al contribuabilului) – contribuabilii au posibilitatea de a obţine informaţiile fiscale
dorite, fără a mai fi nevoiţi sa se deplaseze la sediul organului fiscal, economisind astfel timp şi
bani;
e) Prin telefon – prin intermediul Centrului Unic de Apel.
Indiferent de metoda aleasă de contribuabil, acesta urmează să obţină informaţia solicitată
în termenii prevăzuţi de legislaţie, corectă, calitativă şi exhaustivă.
Prin oferirea unei deserviri calitative a contribuabililor se contribuie la satisfacerea
aşteptărilor viitoare ale societăţii, ale mediului de afaceri, ale cetăţenilor de a avea posibilitatea de
a utiliza cu uşurinţă serviciile prestate de către SFS.

1.2.

SERVICIILE PUBLICE PRESTATE DE SERVICIUL FISCAL DE STAT

1.2.1. Autoritatea fiscală și-a orientat priorităţile sale spre a îmbunătăți procesele de
deservire a contribuabililor prin acordarea serviciilor calitative şi exacte, bazate pe tehnologii
informaționale.
La etapa actuală tehnologiile informaționale au devenit un element absolut necesar și
influent al vieții cotidiene.
Asigurarea unui grad înalt de utilitate a serviciilor acordate de către SFS, este o condiţie
absolut actuală, ce contribuie în mod direct la onorarea obligaţiunilor fiscale de către contribuabili.
1.2.2. SFS pune un accent deosebit pe dezvoltarea sistemului informațional, și în mod special
pe dezvoltarea serviciilor electronice pentru contribuabili. Astfel, din cele 33 de servicii publice
prestate de SFS, inclusiv 13 sunt electronice, 12 sunt fizice, iar 8 servicii sunt oferite atât electronic
cât și fizic. Aceste servicii sunt acordate pentru și în sprijinul contribuabilului (anexa nr.1.1)1.

Tipurile de servicii prestate de SFS
Business proces O09.17.216 „Crearea și/sau actualizarea fișelor serviciilor publice”
1.2.3. Tipurile de servicii prestate de SFS sunt:
1. Autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de
control/imprimantele fiscale – serviciul presupune autorizarea de către SFS a CAT MCC/IF prin
eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile
de casă și de control/imprimantele fiscale.
Documente necesare pentru prestarea serviciului ce se prezintă la subdiviziunea SFS.

1

Ordinul SFS nr.508 din 01.10.2021 cu privire la aprobarea pașapoartelor serviciilor publice prestate de către SFS
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La Cererea privind autorizarea (înregistrarea) în calitate de CAT MCC/IF se vor prezenta
sau se vor genera de sistem următoarele documente confirmative, autentificate prin aplicarea
semnăturii conducătorului:
a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și datalimită de valabilitate a legitimației) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea
(adresa pentru corespondență, inclusiv e-mail, telefon, fax);
b) copiile autorizațiilor de funcționare a unităților structurale unde se prestează serviciile sau
copiile notificărilor și înștiințărilor de recepționare respective;
c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de mașini de casă și control în care, în
mod expres, sunt enumerate modelele de MCC/IF care vor fi deservite (domeniul de certificare
pentru solicitanții de Certificat CAT MCC/IF);
d) preavizul furnizorului concret de MCC/IF despre acordul de a elibera sigiliile de protecție
pentru MCC/IF (sigiliile furnizorului);
e) lista angajaților specialiști (numele, prenumele, IDNP - ul, numărul și data-limită de
valabilitate a legitimației) care efectuează instalarea, repararea și deservirea tehnică a MCC/IF.

!Serviciul este gratuit.
2. Autorizație de utilizator final – permite verificarea agentului economic dacă corespunde
tuturor cerințelor de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin
prevăzute la pct.3 al Regulamentului privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a
distilatelor obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină
de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) și modul de evidență
a acestor distilate expediate (transportate) din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate de
materie primă la producerea altor mărfuri aprobat prin HG nr. 874 din 21 octombrie 2014, și
eliberarea autorizației de utilizator final în termen de 7 zile lucrătoare de la data expirării
termenului indicat în pct.5 al Regulamentului menționat.
Documente necesare pentru prestarea serviciului sunt:
- cererea și documentele aferente: copia contractelor de locațiune, uzufruct, leasing, comodat
pentru activele utilizate la producerea mărfurilor respective;
- informația privind cantitatea de distilate obținute pe bază de vin ce urmează a fi
achiziționată/primită și utilizată în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, pentru un
an, separat pe fiecare distilat obținut pe bază de vin.

!Serviciul este gratuit.
3. Certificat de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele UE
– certificatul (anexa nr.1.2) se eliberează doar la solicitarea contribuabilului ce practică activităţi
de transport în afara Republicii Moldova şi serveşte pentru beneficiere de anumite servicii
(autobane, parcări, etc.)

!Serviciul este gratuit.
4. Certificat de atribuire a codului fiscal/confirmare privind luarea la evidență
fiscală/Actul, prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul
fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP) – permite contribuabilului de a depune
cererea de atribuire a codului fiscal privind înregistrarea companiei/activității desfășurate,
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eliberarea Certificatului de atribuire a codului fiscal, a Confirmării privind luarea la evidență
fiscală sau actul prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul
fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP).
Documentele necesare pentru:
Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru
persoanele juridice constituite în baza actelor normative:
a) copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
b) copia extrasului din Registrul unităților de drept prin care se confirmă că persoana juridică
este luată la evidența de stat;
c) copia documentului prin care se confirmă numirea în funcție a persoanei care prezintă
documentele.
Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru
persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova:
a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial
al Republicii Moldova;
b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt acreditate
de organul respectiv;
c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii
reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;
d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;
e) copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor și/sau a lucrărilor;
f) copia acordului de parteneriat și a contractului de grant (pentru proiectele/programele
transfrontaliere și transnaționale);
g) copia documentului (procura) prin care persoana este împuternicită să prezinte actele;
h) copia actului de identitate a persoanei împuternicite.
Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru
persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte
impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale:
a) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform
legislației sale naționale nerezidentul este persoană juridică;
b) copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice nerezidente în țara de reședință;
c) copiile de pe documentele de identificare a nerezidentului (copia certificatului de atribuire
a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate
asupra bunului imobil;
e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanței permanente eliberat de
către persoana juridică nerezidentă;
f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta
interesele acestuia în activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova;
g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este
împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova.
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Documentele enumerate la lit. a), b) și c) se prezintă autentificate notarial și legalizate de
oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în țara de origine a nerezidentului, fiind
traduse în limba de stat.
Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru
persoanele fizice cetățeni străini și apatrizi care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii
Moldova sau care au obligații fiscale:
a) copia pașaportului persoanei nerezidente;
b) copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate
asupra bunului imobil;
c) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este
împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova, după caz;
d) copia actului de identitate a persoanei împuternicite.
Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru
birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile asociate
ale notarilor:
a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
b) copia extrasului din:
- registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați
- în cazul biroului asociat de avocați;
- registrul executorilor judecătorești – în cazul biroului asociat al executorilor judecătorești;
- registrul de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor;
c) copia contractului de societate civilă.
Gospodăriile țărănești (de fermier):
- prezentarea fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier).
Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru
persoanele fizice ce practică activitate profesională licențiată ori autorizată:
a) copia licenței de desfășurare a activității profesionale sau documentul ce atestă
desfășurarea activității profesionale;
b) extrasul din:
- registrul de stat al notarilor – pentru notar;
- registrul Cabinetelor avocaților și Birourilor asociate de avocați – pentru avocați;
- registrul executorilor judecătorești – pentru executori judecătorești;
- registrul privind evidența înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori;
- registrul administratorilor autorizați;
c) actul care confirmă dislocarea sediului;
d) copia legitimației de avocat stagiar;
e) copia contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.
Cererea privind luarea la evidență fiscală cu anexarea documentelor confirmative pentru
nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatoricojuridice în Republica Moldova și care prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice în
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adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de
întreprinzător:
- copia documentului din țara de origine care confirm înregistrarea și statutul juridic al
nerezidentului

!Serviciul este gratuit.
5. Certificat de rezidență (Forma 1-DTA17) – este destinat pentru atestarea rezidenței în
Republica Moldova (capitolul VII)2
Pentru obținerea certificatului contribuabilii vor prezenta DDF următoarele documente:
 persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfăşoară
activitate de întreprinzător:
a) Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
b) Copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin, cu
traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză,
pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă.
 persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova:
a) Copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi
domiciliul persoanei fizice;
b) Copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau
copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana
fizică în limba de stat, sau tradusă de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea
nr.264-XVI din 11 decembrie 2008 cu privire la statutul, autorizarea și organizarea activității de
intrepret și traducător în domeniul justiției, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză
sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;
c) Copia extrasului din registrul acţionarilor şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei
acţionarilor, iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată – copia extrasului din procesul-verbal
al şedinţei fondatorilor, în cazul primirii dividendelor.
 persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obţinut statut de
rezident al Republicii Moldova:
a) Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
b) Copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia
permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
c) Documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din
Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv;
d) Copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau
copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana
fizică. Tradusă în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea
nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în
limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

!Serviciul este gratuit.
2

în conformitate cu prevederile Ordinului MF nr.50 din 15.03.2017
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6.
Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către
persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident în Republica
Moldova (Forma 4-DTA17) – eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat
de nerezident în Republica Moldova de către persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi care
au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova.
Certificatul se eliberează de către DDF. La cererea pentru eliberarea certificatului privind
atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în RM (Forma 2-DTA17) se anexează
documentele în copie (cu traducere în limba de stat, efectuată de traducători autorizați, conform
modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu excepția documentelor întocmite în
limba rusă și în limba engleză):
a) care certifică rezidența beneficiarului (în cazul în care venitul acestuia se impozitează
conform prevederile convenției (acordului);
b) contractul/documentul care atestă obținerea venitului în Republica Moldova, pentru
perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență. În caz de necesitate, la solicitarea
Serviciului Fiscal de Stat, se vor prezenta documente ce confirmă achitarea impozitului pe venit.

!Serviciul este gratuit.
7. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget (Forma CC 04 AE) –
constatarea situației relațiilor contribuabilului cu BPN privind lipsa sau existența restanțelor;
participarea contribuabilului la licitaţii (subcapitolul 2.2.7).
Certificatul se eliberează de către subdiviziunea SFS în raza căruia este deservit
cotribuabilul. Pentru obținerea certificatului contribuabilul urmează să prezinte:
a) Pașaportul/buletinul de identitate;
b) Solicitarea, după caz, a procurii;
c) Cerere în formă liberă.

!Serviciul este gratuit.
8. Certificat privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate 3 – certificatul se
eliberează doar la solicitarea contribuabilului, pentru prezentarea la Serviciul Vamal. Acesta este
solicitat pentru mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi
stare, dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă nu a fost restituită.
Certificatul se eliberează de către subdiviziunile SFS (anexa nr.1.3). La solicitarea de
eliberare a certificatului (anexa nr.1.4), contribuabilul prezintă următoarele documente:
a) copia declarației vamale de export;
b) certificatul privind înregistrarea contribuabilului ca plătitor de TVA;

!Serviciul este gratuit.
9. Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica
Moldova (Forma 3-DTA17) – eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat
de nerezident în Republica Moldova. Forma 3-DTA17 se eliberează nerezidenţilor în cazul
existenţei sau lipsei tratatului internaţional pentru atestarea impozitului pe venit achitat în
Republica Moldova.
3

Ordinul SFS nr.131 din 29.05.2017 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
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Certificatul se eliberează de subdiviziunile SFS. La cererea pentru eliberarea certificatului
privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în RM (Forma 2-DTA17) se anexează
documentele în copie (cu traducere în limba de stat, efectuată de traducători autorizați, conform
modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu excepția documentelor întocmite în
limba rusă și în limba engleză):
a) care certifică rezidența beneficiarului (în cazul în care venitul acestuia se impozitează
conform prevederile convenției (acordului);
b) contractul/documentul care atestă obținerea venitului în Republica Moldova, pentru
perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.
În caz de necesitate, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, se vor prezenta documente ce
confirmă achitarea venitului obținut și a impozitului pe venit.

!Serviciul este gratuit.
10. Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documentele primare – acest serviciu
permite contribuabililor de a obţine seria și diapazonul de numere pentru documentele primare,
cum ar fi:
c) Foaie de parcurs pentru autoturisme;
d) Foaie de parcurs pentru autocamioane;
e) Foaie de parcurs pentru autobuze;
f) Chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale (1-SF);
g) Chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale (2-SF);
h) Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
i) Act de achiziţie a mărfurilor;
j) Bon de plată;
k) Borderou de achiziţie a laptelui;
l) Factura fiscală;
m) Delegație;
n) Aviz de însoțire a mărfii.

!Serviciul este gratuit.
11. Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în
mediul online - Serviciul presupune obținerea accesului la serviciile fiscale electronice, în mod
automatizat, la autentificarea în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”.
Persoanele fizice obțin automat acces la toate serviciile fiscale electronice destinate acestora
la etapa de autentificare prin intermediul serviciului guvernamental de control acces (MPass) și
acceptare a „Termenilor și condițiilor site-ului SFS” în cadrul sistemului.
Persoanele juridice de drept public și de drept privat obțin automat acces la toate serviciile
fiscale electronice destinate acestora la etapa de autentificare prin intermediul serviciului
guvernamental de control acces (MPass), acceptare a „Termenilor și condițiilor site-ului SFS” și
semnare electronică prin MSign a Regulamentului de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin
intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de către administratorul/conducătorul
contribuabilului, înregistrat de către I.P: „Agenția servicii publice” sau luat la evidență fiscală de
către SFS în Registrele informaționale de stat. Administratorul/Conducătorul dispune, la rândul
său, de oferire și gestionare individuală a accesului la serviciile fiscale electronice pentru
persoanele responsabile din cadrul entității administrate de către acesta, precum și de împuternicire
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a unei persoane de gestionare a accesului în cadrul sistemului. Persoanele responsabile și cele
împuternicite de gestionare a accesului urmează să se autentifice în cadrul sistemului în mod
similar și să accepte sau respingă accesul serviciile fiscale electronice sau împuternicirea oferită
de gestionare a accesului, prin semnarea electronică a confirmării sau accesarea opțiunii
„Respinge”.
Suspendarea/blocarea și/sau restabilirea accesului la serviciile fiscale electronice pentru
persoanele împuternicite/responsabile se face individual de către conducătorul contribuabilului cu
rol de administrator și/sau de către persoana împuternicită cu gestionarea accesului de către acesta,
prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, în funcție de necesitățile interne ale
contribuabilului, precum și la eliberarea din funcție.
Subdiviziunile SFS sunt în drept să suspende/blocheze accesul contribuabilului la serviciile
fiscale electronice în următoarele cazuri:
a) lichidarea sau reorganizarea;
b) modificarea conducătorului contribuabilului;
c) instituirea postului fiscal pentru serviciile fiscale electronice SIA „e-Factura” și SIA
„Comanda on-line a formularelor tipizate”, în cazul în care este menționat în ordinul de instituire
a postului fiscal;
d) neprezentarea fără motiv a contribuabilului la SFS în baza citației recepționate și
imposibilitatea identificării acestuia la adresa juridică;
e) constatarea faptului că contribuabilul încalcă oricare dintre obligațiile sale prevăzute în
prezentul Regulament;
f) depistarea informațiilor ce nu corespund realității dintre datele/identitatea utilizatorului și
a contribuabilului cu informația din SISFS;
g) protejarea sistemului în cazul în care se constată că este ținta unor atacuri informatice.
Suspendarea/blocarea accesului contribuabilului la serviciile fiscale electronice este
efectuată de către subdiviziunile SFS cu indicarea obligatorie a motivului suspendării/blocării. În
urma suspendării/blocării accesului la serviciile fiscale electronice, contribuabilul va primi, în mod
automatizat, notificare despre acest fapt.
Subdiviziunile SFS vor restabili accesul la serviciile fiscale electronice din momentul
înlăturării cauzelor ce au condiționat suspendarea/blocarea acestora.
În cazul excluderii conducătorului din SISFS, rolul de administrator al contribuabilului și
accesul la serviciile fiscale electronice vor fi blocate, în mod automatizat, iar persoanele
responsabile din cadrul contribuabilului cu rol de director și contabil-șef vor fi notificate despre
necesitatea semnării prezentului Regulament de către noul conducător, într-un termen prestabilit.
Conducătorul contribuabilului nou-înregistrat de către autoritățile de profil, pentru a obține acces
la serviciile fiscale electronice, va parcurge pașii de obținere a accesului și semnarea acestuia.

!Serviciul este gratuit.
12. Confirmarea privind veniturile obținute și obligațiile fiscale reținute/achitate din
venitul obținut în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova (anexa nr. 1.5, anexa
nr.1.6) 4 – confirmarea se eliberează la solicitarea contribuabilului şi se utilizează pentru a fi
prezentată organelor abilitate de peste hotarele Republicii Moldova.

Ordinul SFS nr.82 din 27.02.2019 cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute și obligațiilor fiscale reținute/achitate din venitul
obținut în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate
4
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DDF/DGACM eliberează confirmarea despre veniturile obținute și obligațiile fiscale
reținute/achitate din venitul obținut în Republica Moldova (în continuare - confirmare) pentru
cetățenii cu domiciliul aflat în raza de deservire a subdiviziunii.
Confirmarea se eliberează în baza cererii solicitantului, conform anexei nr. 3 a Ordinului SFS
_____ din _______, depusă la subdiviziunea SFS, conform razei de deservire a acestuia, cu
prezentarea documentului de identitate. În cazul în care cererea este depusă de o terță persoană, la
cerere urmează a fi anexată şi copia procurii autentificate, prin care a fost împuternicită persoana în
cauză.
Confirmarea se eliberează pentru veniturile obținute de contribuabil aferente unui perioadei
fiscale prin care se înțelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi
se calculează suma impozitului care trebuie achitată.
Autenticitatea veniturilor se va efectua conform informației din SI al SFS.
a) ,,Fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit al persoanelor fizice” din
Sistemul informațional ,,Rapoarte fiscale”. În cazul stabilirii înscrierilor despre tranzacțiile
autentificate notarial se va solicita prezentarea documentelor corespunzătoare;
b) Informația aferentă veniturilor obținute din transmiterea în locațiune a bunurilor imobile
conform SIA ,,e-Cerere”. Vor fi analizate contractele valabile și care au acțiune pe perioada fiscală
pentru care se solicită confirmarea. Informația aferentă impozitului pe venit achitat se va analiza
conform SIA ,,Contul curent al contribuabilului” codul economic ECO11130.
c) alte informații prezentate de contribuabil și verificate de Serviciul Fiscal de Stat.
În cazul înstrăinării activelor de capital definite de art. 439 din Codul fiscal, se va confirma
suma încasată în baza tranzacției în perioada fiscală și impozitul pe venit, după caz.
În cazul transmiterii proprietăților imobiliare în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă,
uzufruct, superficie), conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, se vor analiza
contractele valabile care au acțiune pe perioada fiscală pentru care se solicită informația, pentru
stabilirea veniturilor obținute și a impozitului pe venit achitat.
În confirmarea despre venituri nu se includ veniturile neimpozabile stabilite de art. 20 din
Codul fiscal.
Confirmarea urmează a fi tipărită pe antetul DDF/DGACM, aplicînd semnătura
conducătorului subdiviziunii și ștampila umedă, sau după caz, semnătura electronică.
Confirmarea se va perfecta în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea cererii.
În cazul în care se solicită eliberarea confirmării în valută, se va consulta linkul
https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb, ținînd cont de cursul mediu anual pentru valuta
indicată în cerere.
În cazul în care se va stabili că contribuabilul nu dispune de venituri în baza datelor din SI al
SFS și nu au fost prezentate careva documente de către acesta, se va elibera confirmarea, conform
modelului stabilit în anexa nr. 3 la Ordinul Directoarei SFS _____ din _______.
La eliberarea confirmării, subdiviziunea SFS urmează să respecte următoarele proceduri:
a) confirmarea se eliberează în baza cererii solicitantului (anexa nr.1.7), depusă la
subdiviziunea SFS, conform razei de deservire a acestuia, cu prezentarea documentului de
identitate;
b) în cazul în care cererea este depusă de o terță persoană, la ea urmează a fi anexată și copia
procurii autentificate, prin care a fost împuternicită persoana în cauză.
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Confirmarea va fi eliberată pentru perioada solicitată și pentru veniturile achitate aferente
unui an fiscal închis. Atestarea se va efectua conform informației din SI al SFS („Fișa de verificare
a obligațiilor privind impozitul pe venit al persoanelor fizice” din SIA Rapoarte fiscale) și alte
informații prezentate de contribuabil și verificate de SFS;
Confirmarea se tipărește pe foaie cu antetul subdiviziunii SFS conform modelelor din
anexele nr.1.5 și nr.1.6, pe care se aplică semnătura șefului/șefului adjunct al subdiviziunii și
ștampila umedă.
Confirmarea se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea cererii.

!Serviciul este gratuit.
13. Confirmarea privind reluarea prezentării dărilor de seamă fiscale – confirmarea se
eliberează contribuabilului în cazul în care acesta nu a activat o perioadă de timp, iar ulterior a
decis reluarea activităţii şi respectiv reluarea prezentării dărilor de seamă. Confirmarea este
necesară pentru ca contribuabilul să fie scos din lista persoanelor juridice pasive şi se prezintă la
ASP.

!Serviciul este gratuit.
14. Formulare tipizate de documente primare cu regim special – obținerea formularelor
tipizate de documente primare cu regim special.
Pentru ridicarea formularelor solicitantul prezintă:
1. buletinului de identitate
2. delegația semnată de persoanele autorizate ale entității;
3. recipisa privind confirmarea formularelor acceptate;
4. ordinul de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești (extras bancar).
Serviciul este destinat pentru:
- depunerea la distanță a comenzilor privind eliberarea formularelor tipizate de documente
primare cu regim special pe suport de hârtie;
- comandarea diapazonului de serie şi numere pentru imprimarea formularelor de documente
primare cu regim special pe hârtie cu însemne de protecție.
SFS prin intermediul serviciului electronic „Comandarea on-line a formularelor tipizate”,
asigură contribuabililor posibilitatea de a comanda următoarele formulare5:
a) actul de achiziţie a mărfurilor;
b) actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
c) bonul de plată;
d) chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale (1-SF);
e) chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale (2-SF);
f) factura fiscală;
g) foaia de parcurs pentru autoturisme;
h) foaie de parcurs pentru autocamioane;
i) foaie de parcurs pentru autobuze;
j) delegație6;
k) borderou de achiziţie a laptelui;
l) aviz de însoţire a mărfii.
5
6

Ordinul SFS nr.13 din 04.04.2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
HG nr.44 din 30 ianuarie 2019
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Persoanele fizice care practică activitate independentă pot să solicite din categoria
documentelor primare - bonul de plată.

! Plata pentru obținerea serviciului se realizează conform contului de plată generat de către
SIA COFT.
15. Înregistrarea activității de prelucrare și/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor.
Acest serviciu permite:
- eliberarea certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat, care atestă înregistrarea
acestuia și îi atribuie dreptul de a efectua tranzacții cu mărfurile supuse accizelor;
- modificarea datelor din certificatul deja existent;
- anularea certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat.
Documentul necesar pentru prestarea serviciului, ce se prezintă la subdiviziunea SFS, este
cererea, la care se anexează schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secției de
producție, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite
pentru realizarea activității de întreprinzător.

!Serviciul este gratuit.
16. Înregistrarea on-line a contribuabililor – asigură luarea la evidență fiscală a
contribuabililor întru atribuirea codului fiscal, modificarea datelor contribuabililor, înregistrarea,
suspendarea, reluarea și încetarea activității profesionale, înregistrarea și încetarea activității
independente prin intermediul SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea online a contribuabililor”
(Capitolul III).
Documentele necesare:
Pentru atribuirea codului fiscal persoanelor juridice constituite în baza actelor normative:
b) copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
c) copia extrasului din Registrul unităților de drept prin care se confirmă că persoana juridică
este luată la evidența de stat;
d) copia documentului prin care se confirmă numirea în funcție a persoanei care prezintă
documentele.
Pentru atribuirea codului fiscal, persoanelor străine constituite în baza tratatelor
internaționale ratificate de Republica Moldova:
a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial
al Republicii Moldova;
b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt acreditate
de organul respectiv;
c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii
reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;
d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;
e) copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor și/sau a lucrărilor;
f) copia acordului de parteneriat și a contractului de grant (pentru proiectele/programele
transfrontaliere și transnaționale);
g) copia documentului (procura) prin care persoana este împuternicită să prezinte actele;
h) copia actului de identitate a persoanei împuternicite.
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Pentru atribuirea codului fiscal, persoanelor juridice sau organizații cu statut de persoană
fizică nerezidentă care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au
obligaţii fiscale:
a) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform
legislației sale naționale nerezidentul este persoană juridică;
b) copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice nerezidente în țara de reședință;
c) copiile de pe documentele de identificare a nerezidentului (copia certificatului de atribuire
a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate
asupra bunului imobil;
e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanței permanente eliberat de
către persoana juridică nerezidentă;
f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta
interesele acestuia în activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova;
g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este
împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova.
Documentele enumerate la lit. a), b) și c) se prezintă autentificate notarial și legalizate de
oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în țara de origine a nerezidentului, fiind
traduse în limba de stat.
Pentru atribuirea codului fiscal persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi care dețin
obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale:
a) copia pașaportului persoanei nerezidente;
b) copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate
asupra bunului imobil;
c) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este
împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova, după caz;
d) copia actului de identitate a persoanei împuternicite.
Pentru atribuirea codului fiscal birourilor asociate de avocați, birourile asociate ale
executorilor judecătorești, birourile asociate ale notarilor:
a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
b) copia extrasului din:
- registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați – în cazul biroului asociat
de avocați;
- registrul executorilor judecătorești – în cazul biroului asociat al executorilor judecătorești;
- registrul de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor; c) copia contractului
de societate civilă.
Pentru atribuirea codului fiscal Gospodăriilor țărănești (de fermier):
- prezentarea fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier).
Pentru atribuirea codului fiscal persoanelor fizice ce practică activitate profesională
licențiată ori autorizată:
a) copia licenței de desfășurare a activității profesionale sau documentul ce atestă
desfășurarea activității profesionale; b) extrasul din:
- registrul de stat al notarilor – pentru notar;
- registrul Cabinetelor avocaților și Birourilor asociate de avocați – pentru avocați;
- registrul executorilor judecătorești – pentru executori judecătorești;
- registrul privind evidența înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori;
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-

registrul administratorilor autorizați;
actul care confirmă dislocarea sediului;
copia legitimației de avocat stagiar;
copia contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.

Pentru luarea la evidență fiscală nerezidenților care desfășoară activitate de întreprinzător
fără deținerea formei organizatoricojuridice în Republica Moldova și care prestează servicii prin
intermediul rețelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova
care nu desfășoară activitate de întreprinzător:
- copia documentului din țara de origine care confirmă înregistrarea și statutul juridic al
nerezidentului

!Serviciul este gratuit.
17. Înregistrarea și sigilarea echipamentelor de casă și de control ale contribuabilului
Înregistrarea echipamentelor de casă și de control la subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat
(Capitolul VIII).

!Serviciul este gratuit.
18. Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile –
permite înregistrarea
subdiviziunilor și/sau a obiectelor impozabile atât în regim on-line, cât și la prezentare
contribuabililor la sediul subdiviziunii SFS (Capitolul III).
Cererea de înregistrare a subdiviziunilor/obiectelor impozabile se depune prin intermediul
modulului „Gestionarea online a subdiviziunilor” din SIA „e-Cerere”. Pentru a beneficia de
serviciul respectiv persoanele juridice trebuie să dispună de semnătura electronica sau mobilă și
să se autentifice în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” pentru obținerea accesului
în mod automatizat la toate serviciile fiscale electronice.

!Serviciul este gratuit.
19. Patenta de întreprinzător – serviciul permite eliberarea/prelungirea patentelor pentru
desfășurarea activității de întreprinzător, și achitarea taxei pentru patenta de întreprinzător
(Capitolul III).

!Serviciul este gratuit.
20. Soluția fiscală individuală anticipată – serviciul permite emiterea soluției fiscale
individuale anticipate.
Prestarea serviciului de către SFS se realizează la cerere, care trebuie să conțină:
1) datele de identificare ale contribuabilului solicitant – denumirea completă, codul fiscal,
adresa juridică, datele de contact (telefon, e-mail);
2) informații despre activitatea contribuabilului, așa cum se desfășoară la momentul
depunerii cererii, respectiv descrierea modalității de derulare a acesteia în viitor;
3) prezentarea detaliată a situației/tranzacției viitoare specifice pentru care se solicită
emiterea soluției fiscale individuale anticipate și a documentelor deținute de solicitant referitoare
la situația/tranzacția viitoare;
4) specificarea tipului impozitului/taxei pentru care se solicită emiterea soluției fiscale
individuale anticipate;
5) dovada achitării taxei de emitere a soluției fiscale individuale anticipate;
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6) informații și date conținute în cererea de emitere a soluției fiscale individuale anticipate
care fac obiectul secretului comercial, industrial și/sau profesional sau ar putea conduce la
divulgarea acestuia;
7) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că nu există nicio procedură
fiscală, administrativă în curs sau o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă pentru
situația și/sau tranzacția viitoare pentru care este solicitată emiterea soluției fiscale individuale
anticipate;
8) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind veridicitatea informațiilor
furnizate prin cererea și actele prezentate;
9) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că nu există alte acte
administrative care au legătură cu situația/tranzacția viitoare specifică ce face obiectul soluției
fiscale individuale anticipate solicitate, respectiv că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a
fost anterior clarificat prin intermediul acestora;
10) alte date/informații sau documente considerate ca fiind relevante de către solicitant
pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate.
Actele prezentate în copii trebuie autentificate prin semnătura solicitantului. Actele
prezentate într-o limbă străină trebuie însoțite de traduceri în limba de stat autentificate notarial.

! Soluția fiscală individuală anticipată se emite contra plată, după cum urmează:
c) Pentru contribuabilii deserviți de DGACM – 60 000 lei;
d) Pentru celelalte categorii de contribuabili – 30 000 lei
21. Asigurarea circulației facturilor fiscale prin intermediul SIA „e-Factura” – datorită
acestui serviciu are loc:
- Optimizarea procedurii de documentare a livrărilor de mărfuri și servicii;
- Facilitarea ținerii evidenței contabile și completării declarațiilor fiscal;
- Monitorizarea de către SFS în regim real a activităţii agenților economici și instituțiilor
publice.
Serviciul permite emiterea facturii fiscale prin circuitul electronic în vederea documentării
tranzacției efectuate.

!Serviciul este gratuit.
22. Includerea modelelor noi a echipamentelor de casă și de control în Registrul unic al
echipamentelor de casă și de control
Pentru includerea modelului mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale în Registrul
unic la cerere se anexează:
a) copia de pe documentul (contract sau scrisoare de garanție) ce confirmă dreptul
solicitantului de a comercializa în Republica Moldova producția cu marca de comerț a
producătorului străin (pentru solicitanții modelelor de import);
b) copia de pe documentul (act permisiv sau contract) ce confirmă dreptul de a produce în
Republica Moldova mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale, conform documentației
tehnice a producătorului străin (pentru solicitanții modelelor asamblate din subansambluri de
import);
c) documentul ce confirmă garanția solicitantului privind asigurarea deservirii tehnice a
mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale în perioada de garanție și post garanție, asigurarea
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cu piese de schimb și materiale consumabile pe perioada normală de funcționare, care nu poate fi
mai mică de 5 ani, instruirea utilizatorilor și funcționarilor fiscali, furnizarea mașinii de casă și de
control/imprimantei fiscale cu documentația tehnică de însoțire respectivă;
fotografiile
modelului mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, inclusiv cu imaginea plăcii de marcaj;
d) cartea tehnică (pașaportul) a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale sau alt
document cu descrierea soluțiilor aparataj-programe, a caracteristicilor tehnice și funcționale ale
modelului mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale, cu descrierea mijloacelor de
organizare a protejării informației fiscale și prevenirii fraudelor la etapele elaborării, implementării
și exploatării mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, inclusiv prin aplicarea sigiliilor de
protecție pe carcasă și anumite elemente ale mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale (care,
prin modificare și/sau înlocuire neautorizată, pot cauza schimbarea algoritmului de lucru și/sau
denaturarea datelor din memoria mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale);
e) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare și întreținere;
f) instrucțiunea funcționarului fiscal (inclusiv pe suport electronic), care include schema de
aplicare a sigiliilor de protecție, modalitatea controlului prezenței memoriei fiscale, descrierea
regimului de lucru al funcționarului fiscal la mașina de casă și de control/imprimanta fiscală,
descrierea fiecărui element imprimat pe bonul de casă, banda de control, în dările de seamă
(documente de ieșire), precum și procedura obținerii dărilor de seamă din memoria fiscală și SD
card și a verificării programelor de lucru ale mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale;
g) raportul de încercări/conformitate privind rezistența la condițiile de mediu și
compatibilitatea electromagnetică eliberat de entitatea acreditată și specializată din domeniu;
h) schema de aplicare a sigiliilor de protecție, care include obligatoriu informația privind
locurile (denumirea elementelor mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale, modul de
aplicare etc.) de aplicare a sigiliului furnizorului și locurile (denumirea elementelor mașinii de casă
și de control/imprimantei fiscale, modul de aplicare etc.) de aplicare a sigiliului fiscal, precum și
garanția solicitantului că mașina de casă și de control/imprimanta fiscală astfel sigilată este
protejată contra acțiunilor exterioare neautorizate, semnată de conducător;
i) modelele originale ale tuturor documentelor emise de mașina de casă și de
control/imprimanta fiscală (bonuri de casă, benzi de control, dări de seamă, rapoarte etc.);
j) mostra de control a modelului mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale, memoria
fixă (parte componentă a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale) cu programul de
aplicație al mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale;
k) softul-etalon – versiunea de program a softului, în scopul includerii acestuia în baza
softurilor etaloanelor;
l) programa de sustragere (copiere) a informației din memoria fiscală și SD card, de
verificare a SD cardului dacă nu au avut loc intervenții sau modificarea datelor din SD card, cu
instrucțiunea privind instalarea și utilizarea acesteia;
m) alte documente la necesitate.
Pentru includerea în Registrul unic a modelului sistemului informatic cu dispozitive
electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, este
necesar de:
a) cerere
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b) documentația tehnică a sistemului informațional, care confirmă îndeplinirea funcțiilor
echipamentelor de casă și de control indicate în pct. 18 din Regulamentul cu privire la Registrul
unic al echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019;
c) ghidul de utilizare;
d) softul-etalon – versiunea de program a softului, în scopul includerii acestuia în baza
softurilor etaloanelor;
e) copia contractului prevăzut în pct. 35 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al
echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, după caz;
f) raportul de încercări/conformitate privind rezistența la condițiile de mediu și
compatibilitatea electromagnetică eliberat de entitatea acreditată și specializată din domeniu;
g) instrucțiunile de acces la serverul aplicației cu rol de vizualizare;
h) codul sursă al programului software;
i) alte documente la necesitate.
Pentru includerea în Registrul unic a modelului sistemului informatic fără dispozitive
electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, este
necesar:
a) cerere
b) accesul la interfața web a versiunii de test a programului software;
c) accesul la codul-sursă al programului software;
d) ghidul de utilizare;
e) copia contractului prevăzut în pct.35 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al
echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, după caz;
f) raportul de încercări/conformitate privind rezistența la condițiile de mediu și
compatibilitatea electromagnetică eliberat de entitatea acreditată și specializată din domeniu; alte
documente la necessitate;
g) alte documente la necesitate.

!

Costul: Conform Nomenclatorului serviciilor și tarifelor privind certificarea

echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentală pentru
echipamente de casă și de control nr. 2611/1-19/01-2021 din 10.06.2021.
23. Recepționarea declarațiilor pe venit de la persoane fizice – serviciul oferă tuturor
persoanelor fizice posibilitatea de determinare și onorare a obligaţiilor aferente impozitului pe
venit. De asemenea permite: Onorarea obligațiilor aferente impozitului pe venit. Conformarea
contribuabililor la respectarea prevederilor legale. Încasarea mijloacelor la bugetul public național.
Monitorizarea veniturilor obținute de către persoanele fizice.
Pentru a beneficia de serviciul respectiv persoanele fizice trebuie să dispună de semnătura
electronica sau mobilă și să se autentifice în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
pentru obținerea accesului în mod automatizat la toate serviciile fiscale electronice.

!Serviciul este gratuit.
24. Recepționarea și transmiterea rapoartelor electronice către SFS, CNAS, CNAM, BNS
prin ghișeul unic de raportare pentru persoane juridice.
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Serviciul Ghișeul unic de raportare reprezintă un instrument eficient de creare, verificare și
transmitere a rapoartelor fiscale de către contribuabili în regim online, cu aplicarea semnăturilor
electronice eliberate de centrele acreditate în domeniu. De asemenea, oferă posibilitatea de a
importa rapoartele fiscale pregătite preventiv în programele de evidență contabilă ale
contribuabililor.
Obiectivele serviciului constau în excluderea necesității de deplasare la oficiul fiscal,
economisirea resurselor alocate pentru raportare fiscală, flexibilitatea procesului de prezentare a
declarațiilor, determinarea obligațiilor aferente impozitelor și taxelor etc.
Pentru a beneficia de serviciul respectiv contribuabilii trebuie să dispună de semnătura
electronica sau mobilă.

!Serviciul este gratuit.
25. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget (Forma CC 04 AEA) de
către autorități publice autorizate – identificarea de către autoritățile publice autorizate de sine
stătător a situației relațiilor contribuabilului cu bugetul public naţional.

!Serviciul este gratuit.
26. Înregistrarea sau anularea în calitate de plătitor al TVA (Capitolul V) – permite:
- optimizarea procedurii de înregistrarea/anulare a statutului de plătitor de TVA.
- prelucrarea electronică a cererilor depuse de contribuabili și eliberarea/anularea
certificatelor de către Serviciul Fiscal de Stat cu utilizarea semnăturii electronice.
- comunicarea oficială a contribuabililor cu SFS care are drept scop automatizarea procesului
de eliberare/anulare a certificatelor fiscale.
Cererea de înregistrare și anulare în calitate de plătitor al TVA se depune prin intermediul
modulului „Gestionarea plătitorilor TVA” din SIA „e-Cerere”. Pentru a beneficia de serviciul
respectiv persoanele juridice trebuie să dispună de semnătura electronica sau mobilă și să se
autentifice în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” pentru obținerea accesului în
mod automatizat la toate serviciile fiscale electronice.

!Serviciul este gratuit.
27. Oferirea informațiilor avansate și succinte despre contribuabil. Serviciul oferă
posibilitatea căutării avansate (după diverși parametri), a informațiilor despre denumirea
întreprinderii, abrevierea, forma organizatorico-juridică, statutul întreprinderii (activ sau inactiv),
genurile de activitate, date despre subdiviziuni, date cu privire la TVA, accize.
De asemenea, serviciul oferă posibilitatea căutării succinte a informației despre contribuabil.
Astfel, după introducerea codului fiscal al întreprinderii în spațiul liber, este posibilă verificarea
informațiilor despre contribuabil. În rezultat, solicitantul obține: denumirea întreprinderii,
abrevierea, forma organizatorico-juridică, statutul întreprinderii (activ sau inactiv), date cu privire
la TVA, accize.

!Serviciul este gratuit.
28. Prezentarea informațiilor despre obligațiile fiscale prin Contul curent al
contribuabilului – serviciul permite contribuabililor (beneficiar ai serviciilor electronice)
vizualizarea obligaţiilor fiscale.
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Pentru a beneficia de serviciul respectiv contribuabilii trebuie să dispună de semnătura
electronica sau mobilă și să se autentifice în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
pentru obținerea accesului în mod automatizat la toate serviciile fiscale electronice.

!Serviciul este gratuit.
29. Restituirea impozitului pe venit achitat în plus – contribuie la optimizarea procesului de
restituire a impozitului pe venit achitat în plus7.

!Serviciul este gratuit.
30. Prezentarea informației privind impozitul în baza fişei imobilului – permite:
a) vizualizarea sumei impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitat;
b) imprimarea avizului de plată la impozitul pe bunurile imobiliare.
Pentru a beneficia de serviciul respectiv persoanele fizice trebuie să dispună de semnătura
electronica sau mobilă și să se autentifice în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
pentru obținerea accesului în mod automatizat la toate serviciile fiscale electronice.

!Serviciul este gratuit.
31. Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni.
Simplificarea și automatizarea proceselor de calculare și achitare a impozitelor și taxelor
administrate de SFS prin intermediul Serviciului Guvernamental electronic „MPay”. Grație acestui
serviciu, contribuabilii vor dispune de o modalitate comodă de generare/creare a notelor de plată
și achitarea impozitelor și taxelor on line prin intermediul platformei guvernamentale MPay.

!Serviciul este gratuit.
32. Certificatul privind sumele TVA achitate la buget aferent serviciilor de import certificat eliberat privind confirmarea achitării TVA la buget pentru serviciile de import
Certificatul se eliberează la depunerea cererii și a documentelor aferente: copia de pe
contractul/invoice-lui în baza căruia se efectuează achiziția de servicii de la nerezident.

!Serviciul este gratuit.
33. Evidența resurselor umane ale entităților din sectorul bugetar în „Registrul electronic
al angajților” – acest serviciu permite:
a) asigurarea unei evidențe unice despre angajați și angajatori, conform tendințelor
internaționale de dezvoltare;
b) asigurarea unei evidențe la nivel de stat a numărului de unități de personal și a fondului
de retribuire a muncii în bugete, din componentele bugetului public național (BPN);
c) reducerea costurilor de administrare a proceselor existente în câmpul muncii în Republica
Moldova;
d) optimizarea procedurii de raportare către autoritățile publice ale statului;

Ordinul SFS nr.134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la
persoana fizică rezidentă a RM, care nu desfășoară activitate de întreprinzător
7
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e) reducerea numărului de rapoarte prezentate de către angajatori ulterior implementării SIA
REA, precum și optimizarea acestora;
f) asigurarea accesului on-line a angajaților și angajatorilor la SIA REA;
asigurarea accesului autorităților publice ale statului (conform competenței) la informația din SIA
REA;
g) eficientizarea activității autorităților publice ale statului împuternicite cu funcții de
control în domeniu.

!Serviciul este gratuit.
34. Confirmarea de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din
străinătate (Forma 2-CR22) – serviciul oferă posibilitatea obținerii confirmării rezidenței în
Republica Moldova în scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate.
Pentru obținerea Confirmării de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile
bancare din străinătate (Forma 2-CR22), cetățenii Republicii Moldova vor depune la Direcțiile
de deservire fiscală din cadrul Direcției generale deservire fiscală, conform razei de deservire,
Cererea de eliberare a confirmării de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile
bancare din străinătate (Forma 1-CR22), conform modul stabilit în Ordinul SFS nr.231 din
30.05.2022 (publicat în M/O nr.164-169 din 03.06.2022).
Dovada înregistrării la domiciliu se realizată prin prezentarea buletinului de identitate în care
este indicat domiciliul în Republica Moldova.
Confirmarea se va perfecta în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea cererii, cu
aplicarea semnăturii șefului/șefei Direcției deservire fiscală.

!Serviciul este gratuit.
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CAPITOLUL II. METODELE DE STINGERE A OBLIGAȚIEI FISCALE.
EVIDENŢA OBLIGAŢIILOR FAŢĂ DE BUGET

2.1.

METODELE DE STINGERE A OBLIGAȚIEI FISCALE

2.1.1. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare
Business proces O17.11.130 „Stingerea obligației fiscale prin achitare”
2.1.1.1. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare se efectuează în monedă națională.
Achitarea poate avea loc prin plată directă sau prin reținere la sursă. Plata directă se face prin
intermediul cardului de plată, prin folosirea altor instrumente de plată sau în numerar:
- plata prin virament se efectuează prin intermediul băncilor (sucursalelor acestora) sau al
altor prestatori de servicii de plată.
- plata în numerar, AAPL, al operatorilor de poştă, băncilor (sucursalelor acestora) sau al
altor prestatori de servicii de plată.
2.1.1.2. Administrarea impozitelor şi taxelor locale de către AAPL se efectuează prin
intermediul SCITL din cadrul primăriilor sau altor persoane împuternicite, cu utilizarea Sistemului
informațional automatizat SCITL 2.0 cu excepția la 113240, care se administreaza prin SIA
Cadastrul fiscal.
2.1.1.3. Autorităţile şi instituţiile, cu excepţia celor financiare (sucursalelor acestora), care au
încasat bani în numerar de la contribuabil sunt obligate să verse la buget, în numele acestuia, în
aceeași sau în următoarea zi lucrătoare, sumele încasate. AAPL din satele şi comunele, în care nu
există bănci sau subdiviziuni ale acestora pot stabili pentru SCITL şi pentru operatorii de poştă o
altă periodicitate de vărsare a sumelor încasate, dar nu mai rar de o dată pe săptămână.
2.1.1.4. Perceptorii fiscali sau persoanele împuternicite de recepţionarea plăţilor din cadrul
SCITL din cadrul primăriei, recepţionează și virează la buget în numele plătitorului plățile încasate.
Persoanele indicate depun numerarul încasat în contul stingerii obligaţiilor faţă de BUAT la
băncile comerciale - la nivel de cont trezorerial de venituri.
Virarea încasărilor în numerar ale impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor)
şi/sau amenzilor se efectuează de către perceptorii fiscali şi contribuabili prin diferite instrumente
de plată, puse la dispoziţie de Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), reglementat
prin Hotărîrea Guvernului nr.712 din 23.09.2020 "Cu privire la unele acţiuni de implementare a
Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)"
2.1.1.5. Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare se consideră:
a) în cazul achitării prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, altele decât
cardurile de plată (prin virament) – data la care a fost debitat contul de plăţi al contribuabilului în
contul obligaţiei fiscale respective. Debitarea contului de plăţi se confirmă prin documentul de plată
emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de plăţi;
b) în cazul achitării în numerar – data primirii numerarului prin intermediul instituțiilor
financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată în contul
obligaţiei fiscale respective. Primirea numerarului se confirmă prin ordin de încasare a numerarului
şi prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data primirii
numerarului;
c) în cazul achitării prin intermediul cardurilor de plată – data la care a fost debitat contul de
plăţi la care este atașat cardul de plată al contribuabilului pentru înscrierea sumei la buget în contul
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obligaţiei fiscale respective. Debitarea contului de plăţi la care este atașat cardul de plată se confirmă
prin bonul (chitanța) de plată cu card de plată perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de
utilizare a cardurilor de plată, bon (chitanță) ce se eliberează deținătorului de card şi prin documentul
de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de card;
d) în cazul achitării prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay) –
data efectuării plăţii de către contribuabil, este confirmată de către Serviciul MPay printr-o notificare
către SFS privind efectuarea completă a plăţii, precum şi prin documentul de plată emis de
prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data efectuării plăţii.
2.1.1.6. Înscrierile în conturile personale ale contribuabililor din Sistemul de evidenţă al SFS
privind stingerea obligaţiilor fiscale prin achitare se efectuează în temeiul documentelor de plată
trezoreriale, conform ordinii stabilite de Ministerul Finanţelor privind schimbul de informaţii
prezentate în mod electronic despre încasările veniturilor bugetare., în conformitate cu prevederile
Ordinului IFPS nr.400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența
obligațiilor față de buget
2.1.1.7. Contribuabilii şi SCITL din cadrul primăriilor în scopul asigurării încasării
mijloacelor băneşti în contul bugetului respectiv, la perfectarea documentelor de plată trezoreriale
urmează a se conduce de modul de achitare și evidență a plăților la BPN, stabilit de Ministerul
Finanţelor pentru anul fiscal de gestiune.
2.1.1.8. Contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin
achitare obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător codului
localităţii în care acestea sunt înregistrate.

2.1.2. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti
Business proces O17.11.132 „Stingerea obligației fiscale prin compensare”
2.1.2.1. Mecanismul de stingere a obligaţiei fiscale din contul sumelor plătite în plus şi/sau al
sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire
la contul bancar și/sau de plăți al contribuabilului a mijloacelor, inclusiv a celor transferate în mod
eronat la componentele BPN este prevăzut în Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin
compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti (HG nr.235 din 19.04.2017).
2.1.2.2. În corespundere cu prevederile regulamentului, SFS asigură:
1. stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale faţă de componentele BPN în baza
hotărârilor luate de subdiviziunile SFS, ca urmare a examinării circumstanţelor existente la
momentul parvenirii solicitării de a efectua compensarea/restituirea.
2. stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare la cererea contribuabililor sau la iniţiativa
SFS.
2.1.2.3. Modalitatea de stingere a obligațiilor fiscale prin compensare:
a) la inițiativa SFS - dacă în rezultatul analizei SIA CCC se constată existenţa atât a
restanţei, cât şi a sumelor plătite în plus, stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare se efectuează
la iniţiativa DGDF/DGACM din cadrul SFS. Astfel, subdiviziunile menționate asigură stingerea
prin compensare a obligațiilor față de BPN în baza Deciziei privind compensarea obligației fiscale
emisă de SFS (anexa nr.2.2). La determinarea sumelor plătite în plus se va ține cont de obligația
contribuabilului de a achita în avans unele impozite și taxe. În cazul constatării concomitente a
restanțelor și sumelor plătite în plus la clasificații economice, bugete și localități diferite, în scopul
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compensării sumelor plătite în plus se perfectează documente de plată, care se prezintă ulterior spre
executare Direcției Trezorerie de Stat/trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanțelor pe suport
electronic, însoţite de borderou, confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite.
În cazul constatării concomitente a restanțelor și plăților în plus la plăți de bază și majorări de
întârziere în cadrul aceleiași clasificații economice și localități, în scopul compensării sumelor
plătite în plus se perfectează documente fiscale interne, care se transmit pentru prelucrare în sistemul
informațional al SFS (subcapitolul 2.2.2 Documente fiscale interne). Până la perfectarea
documentelor corespunzătoare, persoana responsabilă de executarea Deciziei privind compensarea
obligațiilor fiscale verifică faptul depunerii de către contribuabil a cererii privind stingerea
obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti (anexa nr.2.1). În cazul
existenței unei asemenea cereri, se execută în mod prioritar cererea contribuabilului. DDF/DGACM
din cadrul SFS , în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării operațiunii de compensare,
informează contribuabilul, printr-o scrisoare despre efectuarea operațiunilor de compensare, cu
anexarea unui exemplar al Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale, cu excepția cazurilor
de compensare automatizată efectuată conform mecanismul prevăzut la pct. 2.1.2.28.
b) la cererea contribuabilului - Cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
şi/sau restituirea mijloacelor bănești (anexa nr.2.1) se depune la DDF în a cărei rază se deservește
contribuabilul/DGACM sau prin SIA „e-Cerere”, care va conține:
1) specificarea subdiviziunii SFS căreia îi este adresată;
2) data și numărul cererii, conform corespondenței de ieșire a contribuabilului;
3) denumirea/numele, prenumele contribuabilului;
4) codul fiscal al contribuabilului;
5) adresa contribuabilului, datele de contact;
6) cuantumul total al sumei plătite în plus sau al sumei care, conform legislaţiei fiscale,
urmează a fi restituită;
7) suma, codul clasificației economice, localitatea de la care urmează a fi efectuată
compensarea/restituirea;
8) codul clasificației economice, localitatea, suma corespunzător obligaţiilor fiscale restante
care urmează a fi stinse și/sau viitoarelor obligații fiscale, specificată după plăți de bază/amenzi
și/sau majorări de întârziere;
9) opțiunea de restituire a mijloacelor bănești;
10) datele bancare (codul IBAN), în cazul solicitării restituirii la contul bancar și/sau de
plăți al contribuabilului;
11) autentificarea cererii:
a) pentru persoane juridice – semnătura persoanelor cu funcții de răspundere sau a
persoanelor legal împuternicite,
b) pentru persoana fizică – semnătura acesteia;
12) mențiunea despre documentele anexate la cerere, care confirmă faptul achitării în plus
a sumelor la buget sau care confirmă dreptul la restituire, numărul și data acestora.
2.1.2.4. Pentru solicitarea stingerii obligației fiscale prin compensare, se completează punctul
1 din cerere.
Pentru solicitarea restituirii mijloacelor bănești, se completează punctul 2 din cerere.
Pentru solicitarea concomitentă a stingerii obligației fiscale prin compensare și a restituirii
mijloacelor bănești, se completează punctele 1 și 2 din cerere.
2.1.2.5. La cerere se anexează:
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1) copiile documentelor de plată (ordin de plată, notă de transfer, ordin incaso) și/sau ale
altor documente confirmative (scrisoare/confirmare, decizie eliberată de alte organe), care atestă
faptul achitării în plus a sumelor la buget sau care urmează a fi restituite conform legislaţiei fiscale;
2) documentele ce confirmă dreptul la restituire (decizia privind restituirea
TVA/accizelor/impozitului pe venit, documentul executoriu);
3) copia buletinului de identitate (în cazul compensării/restituirii mijloacelor persoanei
fizice);
4) datele bancare ale persoanei fizice (documentul eliberat de bancă sau copia cardului
bancar).
2.1.2.6. Cererea contribuabilului privind stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare și/sau
restituirea mijloacelor bănești se înregistrează în Registrul de intrare a corespondenței, cu aplicarea
menţiunii despre recepţionarea cererii.
2.1.2.7. În cazul în care contribuabilul nu a anexat la cerere toate documentele specificate,
DDF/DGACM din cadrul SFS urmează să solicite suplimentar prezentarea acestor documente,
acordându-i contribuabilului un termen pentru prezentarea acestora.
2.1.2.8. DDF/DGACM din cadrul SFS examinează cererea contribuabilului privind stingerea
obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor bănești, întocmește documentele de
plată și le remite spre executare Direcției Trezoreria de Stat/trezoreriilor regionale ale Ministerului
Finanțelor pe suport electronic, însoţite de borderou, confirmat prin semnăturile digitale ale
persoanelor împuternicite, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor și în termenul stabilit
de legislația în vigoare.
2.1.2.9. În conformitate cu prevederile pct.6 din Regulamentul privind stingerea obligației
fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.235 din 19.04.2017, restituirea se efectuează cu condiția că contribuabilul nu înregistrează
restanțe la BPN. În cazul în care contribuabilul are obligații față de buget, în mod prioritar se asigură
stingerea acestora
2.1.2.10. În cazul solicitării restituirii sumei plătite în plus, Serviciul Fiscal de Stat verifică
motivele apariției plăţii în plus şi temeinicia solicitării restituirii, asigurând efectuarea controlului
în corespundere cu prevederile titlului V din Codul fiscal, cu consemnarea în decizie a sumei
pasibile restituirii, respectând termenul specificat la art.175 din Codul fiscal.
2.1.2.11. La decizia persoanelor responsabile din cadrul SFS, restituirea sumei plătite în plus
la contul bancar și/sau de plăți al contribuabilului poate fi efectuată în temeiul controlului fiscal
cameral, conform prevederilor art.215 din Codul fiscal.
2.1.2.12. Obligațiile fiscale luate la evidență fiscală specială conform art.206 din Codul fiscal
nu se consideră restanțe pe perioada aflării la evidența specială, cu excepția, obligațiilor fiscale
aferente contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura
simplificată a falimentului.
În cazul în care contribuabilii dispun de sume achitate în plus sau care urmează de a fi
restituite, pe care le solicită spre restituire și concomitent înregistrează restanță, urmează, în mod
prioritar, de a fi stinsă restanța și ulterior restituită suma în contul de acumulare al întreprinderii
insolvabile, gestionat de administratorul procedurii de insolvabilitate desemnat de instanță.
Totodată, în cazul în care la examinarea cererii de restituire se vor constata sume plătite în
plus, la care a survenit termenul de prescripție, funcţionarul fiscal, în mod obligatoriu, va
întreprinde, în primul rând, măsurile ce se impun în vederea stingerii prin prescripție a sumelor
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corespunzătoare (HG nr.221 din 11.04.2017), apoi la necesitate, va realiza acţiunile de restituire a
mijloacelor bănești conform procedurii.
2.1.2.13. În cazul în care, în urma verificării de către DDF/DGACM din cadrul SFS, nu s-au
confirmat/sau au fost confirmate parțial sumele solicitate spre compensare și/sau restituire,
subdiviziunile nominalizate informează în scris contribuabilul despre acest fapt.
2.1.2.14. Termenul de prescripție pentru compensarea sau restituirea sumelor plătite în plus
este reglementat de art.266 din Codului fiscal, iar în cazul primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală – de art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.
2.1.2.15. Stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale faţă de componentele BPN se
efectuează cu respectarea obligatorie a succesiunii cronologice de naștere a obligaţiilor fiscale,
reglementate de art.179 din Codul fiscal și a termenului de prescripție pentru stingerea obligației
fiscale prevăzut la art.265 din Codul fiscal sau, în cazul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală, la art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de
achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.
2.1.2.16. Stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale se efectuează prin două metode, şi
anume:
- cu executare de casă – în cazul constatării concomitente a restanțelor şi sumelor plătite în
plus la clasificații economice, bugete şi localităţi diferite, în scopul trecerii (compensării) sumelor
plătite în plus în contul restanțelor, de către DDF/DGACM se perfectează documente de plată şi se
remit spre executare Direcţiei Trezorerie de Stat/trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor,
conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi în termenul stabilit de legislaţia în vigoare;
- fără executarea de casă – în cazul constatării concomitente a restanțelor şi plăţilor achitate
în plus la plăţi de bază şi majorări de întârziere în cadrul aceleiași clasificații economice şi localităţi,
în scopul trecerii sumelor plătite în plus în contul restanțelor, se perfectează documentele fiscale
interne ale SFS, care se transmit pentru prelucrare în sistem informațional al SFS (subcapitolul 2.2.2
Documentele fiscale interne).
2.1.2.17. Restituirea plăţilor achitate/reținute în plus se efectuează doar în baza cererii
contribuabilului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor
băneşti, cu completarea compartimentul corespunzător din cerere, şi a deciziilor respective emise
de DDF/DGACM.
2.1.2.18. Restituirea/transferul plăţilor către contribuabili se efectuează prin cele 2 metode (cu
sau fără executarea de casă), reieşind din împrejurări, atât în cazul constatării concomitente a
restanțelor şi plăţilor achitate în plus ca urmare a înscrierii informaţiei nerepartizate pe subdiviziuni,
precum şi în cazul determinării înscrierii plăţilor la codul fictiv „999”.
2.1.2.19. Persoanele nerezidente depun cererea privind restituirea impozitului pe venit reținut
în plus din sursele aflate în Republica Moldova în modul stabilit de Ministerul Finanţelor (Capitolul
VII. Particularitățile deservirii persoanelor nerezidente)8.
2.1.2.20. Calculul dobânzii se efectuează şi se aprobă de către DDF/DGACM, la cererea
contribuabilului (anexa nr.2.3), precum şi conform menţiunii din documentul executoriu.
Dobânda se calculează în raport cu suma restituită cu întârziere la contul contribuabilului
(IBAN) sau cu suma restituită persoanei fizice în numerar.

Ordinul MF nr.50 din 15.03.2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenții
Republicii Moldova
8
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Termenul pentru calcularea dobânzii începe să curgă de la data primirii cererii privind
stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor de către SFS.
2.1.2.21. Nu se calculează şi nu se plătește dobânda în cazurile în care cererea prin care a fost
solicitată restituirea mijloacelor nu conţine menţiunea/recipisa SFS privind recepţionarea acesteia.
2.1.2.22. În baza calculului dobânzii aprobat de SFS, se întocmeşte documentul de plată, care
se transmite spre executare.
La întocmirea documentelor de plată privind plata dobânzii, la destinația plăţii în documentul
de plată se indică, în mod obligatoriu, numărul, data şi suma totală a calculului dobânzii aprobată
de către SFS documentului executoriu.
2.1.2.23. Calculele dobânzilor se înregistrează separate în Registrul calculelor dobânzilor
(anexa nr.2.4), în care, în mod obligatoriu, se indică:
- numărul curent;
- data aprobării calculului;
- codul fiscal, denumirea/numele, prenumele contribuabilului;
- cuantumul dobânzii către plată în lei;
- menţiunea despre documentul de plată întocmit și transmis spre executare.
2.1.2.24. DDF din cadrul DGDF şi DGACM vor informa contribuabilii despre faptul că în
cazul solicitării stingerii obligaţiilor fiscale aferente BPN prin compensare, precum şi restituirea
mijloacelor la conturile contribuabililor/plătitorilor, demersurile privind corectarea sau restituirea
plăţilor vor fi îndreptate de către aceştia nemijlocit administratorilor de venituri, conform Ordinului
MF cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanțelor (ordinul se aprobă anual).
2.1.2.25. În scopul identificării situațiilor ce necesită efectuarea compensării obligaţiilor
fiscale, lunar, odată cu închiderea perioadei fiscale, funcţionarii fiscali din cadrul DDF şi DAFA din
cadrul DGACM, utilizând rapoartele speciale din SIA CCC, vor examina sistematic informaţia
privind soldurile de Dt (restanţe) şi Ct (plăţi achitate în plus) şi vor întreprinde acţiunile ce se impun,
în scopul stingerii obligaţiilor fiscale prin compensare în vederea minimalizării volumului de
restanţe/plăţi achitate în plus neîntemeiate.
2.1.2.26. În procesul de realizare a acţiunilor respective, va fi utilizat raportul CC12
(descifrarea soldului istoric), potrivit căruia se va determina restanța/plata achitată în plus, a cărui
termen de prescripție nu a expirat, pasibilă compensării. Ulterior va fi utilizat raportul CC10 (sumele
calculate, achitate şi restante/achitate în plus aferente contribuabililor) conform căruia se va
determina sumele pasibile compensării. În procesul analizei vor fi utilizate şi alte rapoarte, ţinând
cont de necesități în fiecare caz în parte.
2.1.2.27. Nu vor fi supuse acţiunilor privind compensarea obligaţiilor fiscale sumele
restanțelor/plăţilor achitate în plus la care a survenit termenul de prescripție, conform prevederilor
art.265 și 266 din Codul fiscal sau art.17 alin.(4) din Legea nr. 1593/2002 (în cazul primelor de
asigurare obligatorie de asistență medicală).
Astfel, în cazul în care la examinarea dreptului de compensare se vor constata sume la
restanţe/plăţi achitate în plus pasibile compensării, la care a survenit termenul de prescripție,
funcţionarul fiscal, în mod obligatoriu, va întreprinde, în primul rând, măsurile ce se impun în
vederea stingerii prin prescripție a sumelor corespunzătoare (HG nr.221 din 11.04.2017), apoi la
necesitate, va realiza acţiunile de stingere a obligaţiilor fiscale prin compensare.
2.1.2.28 În termen de pînă la următoarea dată de închidere a perioadei de raportare, pentru
clasificaţiile economice aferente bugetului de stat, local sau fondurilor asigurării obligatorii de
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asistență medicală, se asigură identificarea şi compensarea automatizată a supraplăţii în contul
stingerii restanţei, pentru cazurile cînd în contul curent generalizat al contribuabilului se
înregistrează:
a) sold pe Debit la plata de bază şi sold pe Credit la majorare de întîrziere în valoarea
supraplăţii la majorarea de întîrziere;
b) sold pe Credit la plata de bază şi sold pe Debit la majorare de întîrziere în valoarea restanţei
la majorarea de întîrziere.
Compensarea periodică automatizată se efectuează pentru persoanele fizice (cetățeni) iar
tranzacția este generată în cazul în care contribuabilul înregistrează sold Debitor și Creditor,
conform condițiilor expuse la lit. a) și b), în cadrul unei clasificații economice și localități, o dată cu
închiderea perioadei fiscale în SIA „Contul curent al contribuabilului”.Întrucât compensarea
automatizată a supraplății în contul stingerii restanței se realizează la situația din ultima zi a
perioadei, iar tranzacția corespunzătoare se reflectă în perioada următoare perioadei de închidere, la
efectuarea compensării în regim manual se recomandă evitarea perfectării documentelor fiscale
interne în intervalul de timp cuprins între ultima zi a perioadei fiscale și data închiderii perioadei
respective în SIA „Contul curent al contribuabilului”.
2.1.2.29. Concomitent, la înaintarea creanţelor în cadrul procesului de insolvabilitate, la
examinarea SIA CCC, în cazul constatării concomitente a restanțelor şi sumelor plătite în plus la
clasificațiile economice (inclusiv divizate respectiv pe plăţi de bază şi majorări de întârziere),
funcţionarul fiscal va aplica în mod obligatoriu atât procedura de efectuare a stingerii prin
compensare a obligaţiilor fiscale, cât şi/sau, după caz, procedura de stingere a obligaţiilor fiscale
prin prescripție.
2.1.2.30. În cazul aplicării faţă de contribuabil a prevederilor art.174 din Codul fiscal
(Stingerea obligațiilor fiscale prin scădere), la constatarea circumstanţelor corespunzătoare se va
aplica obligatoriu procedura de stingere prin compensare a obligaţiilor fiscale, conform modalității
descrise mai sus.

2.1.3. Procedura de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin
prescripție
Business proces O17.11.133 „Stingerea obligației fiscale prin prescripție”
2.1.3.1. Procedura de stingere a obligaţiilor fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin
prescripție, determinată de Codul fiscal, este prevăzută în Regulamentul privind modul de stingere
a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție (în continuare Regulament),
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.221 din 11.04.2017.
2.1.3.2. În scopul executării prevederilor Regulamentului, se identifică următoarele
modalități de anulare a sumelor plătite în plus care cad sub incidența cadrului normativ menționat:
1) În cadrul procesului de stingere prin compensare/restituire (la recepționarea cererilor de
restituire/compensare a sumelor plãtite în plus din partea contribuabililor);
2) Alte cazuri legate de stingerea obligației fiscale (Exemplu: în cadrul asigurării procesului
de înaintare a creanțelor la etapa de examinare a contului curent al contribuabilului și efectuarea
stingerii prin compensare în cazul identificării a sumelor restante și a sumelor plătite în plus).
2.1.3.3. Stingerea prin prescripție a sumelor plătite în plus pentru cazurile identificate
individual. Subdiviziunile structurale ale SFS, sunt în drept să initieze procedura de identificare a
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soldurilor după necesitate, atât la examinarea cererii contribuabilului de restituire a sumelor plătite
în plus, cât și în alte cazuri legate de stingerea obligatiilor fiscale, cu respectarea următoarelor etape:
1) Se examinează cererea/situația contribuabilului.
DDF, în scopul executării pct. 14 si 15 din Regulament (H.G.221/2017), vor examina
următoarele aspecte:
a) prescriptibilitatea soldurilor contribuabililor. Termenul de prescripţie pentru stingerea prin
prescripție a sumelor plătite în plus este prevăzut la art. 266 din Codul fiscal și constituie 6 ani, iar
în cazul sumelor plătite în plus aferent FAOAM, termenul de prescripție constituie 3 ani, potrivit
art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;
b) corespunderea clasificațiilor economice a localității, aferente sumelor plătite în plus cu cele
valabile în perioada de gestiune (în cazurile de migrare a soldurilor din motivul modificării adresei
juridice, anulării clasificațiilor economice sau modificării evidenței soldurilor pe localități, în Actul
de constatare se vor indica soldurile corespunzător situației actuale din fișă, pentru a nu forma
solduri nereale în conturile contribuabililor);
c) dacă contribuabilul a depus cerere privind executarea compensării și/sau restituirii (caz
pentru care termenul de prescripție se suspendă);
d) dacă până la momentul examinării situației, pentru contribuabil a fost realizată stingerea
prin prescripție a sumelor plătite în plus;
e) dacă contribuabilul a prezentat dovezi privind imposibilitatea respectării termenului de
prescripție în circumstanțele prevăzute de art.265 alin. (2) din Codul fiscal.
2.1.3.4. În scopul asigurării informaționale a acestui proces, în SIA „Contul curent al
contribuabilului" sunt elaborate următoarele rapoarte specializate, după cum urmează:
- CC 03 (Soldul/restul istoric)
- CC 01 (Contul curent detaliat), cu bifarea parametrului rest istoric.
2) Se examinează soldurile la BASS, iar în cazul depistării sumelor cu termenul respectiv
depășit urmează a fi sesizată structura teritorială a CNAS.
3) Se perfectează actul de constatare, conform anexei nr.7 la Regulament (H.G.221/2017),
fără emiterea unei decizii scrise a SFS.
4) Se efectuează înscrierile de rigoare în temeiul documentului de uz intern forma DFISC Decizia de stingere a obligatiilor fiscale și/sau anulare a sumelor plătite în plus emis în baza actului
de constatare pentru anularea sumelor plătite în plus și/sau sumelor care, conform legislatiei fiscale
urmau a fi restituite.
Sumele supraplăților cu termen expirat se vor anula prin întocmirea documentului fiscal intern
Forma DFISC, cu indicarea metodei „prescripție" motivului legal „CF266/3" (Capitolul 2.2.2
Documentele fiscale interne).
Notă: DDF vor anula toate sumele pasibile anulării ale contribuabililor conform razei de
deservire, inclusiv cele înregistrate la alte localități. Acestor situații se va acorda o atenție deosebită
la indicarea codurilor localității, pentru a nu forma solduri nereale în conturile contribuabililor.
2.1.3.5. Conform prevederilor Regulamentului (H.G.221/2017), procedura de
perfectare/acumulare a documentelor necesare emiterii/adoptării deciziei privind stingerea
obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripție a expirat, se finalizează în termen de 6 luni de la data
survenirii termenului de stingere prin prescripţie. Procedura de identificare a soldurilor, se va iniția
periodic, imediat după închiderea perioadei în SIA CCC.
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2.1.3.6. După finisarea procedurii de identificare, DDF va solicita de la DGRC pachetul de
documente confirmative necesare pentru adoptarea deciziei privind stingerea obligației fiscale al
cărei termen de prescripție a expirat, cu anexarea listei contribuabililor identificați.
2.1.3.7. DDF sunt în drept să inițieze această procedură după necesitate, atât la examinarea
cererii contribuabilului de restituire a sumelor plătite în plus, cât şi în alte cazuri legate de stingerea
obligaţiilor fiscale.
2.1.3.8. În scopul asigurării informaţionale a acestui proces sunt utilizate rapoartele din SIA
CCC:
- CC 01 – contul curent detaliat (cu bifarea parametrului „rest istoric”);
- CC 03 – soldul/restul istoric;
- CC-12AE – descifrarea soldului istoric aferent contribuabililor;
- CC-12CV – descifrarea soldului istoric corespunzător clasificației veniturilor bugetare;
- CC-12IF – descifrarea soldului istoric aferent organelor fiscale.
2.1.3.9. Lansarea raportului CC-12AE din SIA CCC, permite selectarea soldului istoric la
situaţia curentă, la data închiderii perioadei. Totodată, pentru o analiză mai amplă, se recomandă
utilizarea rapoartelor în formatul .xls, iar parametrii solicitați pentru acest raport se setează
individual, după caz.
2.1.3.10. Termenul de prescripţie pentru obligațiileaferente FAOAM, este de 3 ani, potrivit
art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, și urmează a fi stinse în conformitate cu
Regulamentul privind modul de stingere prin prescripţie a primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală şi a penalităților aferente acestora (Ordinul comun dintre IFPS şi CNAM
nr.1290 din 08.12.2016 şi 658-A din 09.12.2016). În acest scop, vor fi utilizate rapoartele din cadrul
SIA CCC.
2.1.3.11. Termenul de prescripţie a obligaţiilor faţă de BASS, este reglementat de art.265 din
Codul fiscal şi constituie 6 ani. În acest caz, vor fi examinate doar soldurile nu mai mari de 6 ani,
iar în cazul depistării sumelor cu termenul respectiv depășit – se va sesiza CNAS.
2.1.3.12. Stingerea obligaţiilor fiscale aferente BS şi BUAT al căror termen de prescripţie a
expirat (constituie 6 ani), se efectuează prin selectarea listelor pentru fiecare buget separat. De
regulă, se determină aparte obligațiile fiscale aferente plăţilor de bază, majorărilor de întârziere şi
amenzile.
2.1.3.13. Raportul CC-12AE dispune de soldurile restante şi soldurile plătite în plus aferente
situaţiei la care a fost selectat, descifrate pentru fiecare an în parte, pe perioadele formării acestora.

® Se recomandă examinarea restului istoric (soldul format la finele unui an fiscal din cadrul
perioadei de prescripţie) pentru plăţile de bază, după formula:
Valoarea soldului cu termen de prescripţie expirat = soldul istoric pentru anul X – sumele calculate
în perioada de la data care corespunde perioadei ultimilor 6 ani

unde,
anul X – soldul la începutul perioadei de prescripţie
Dacă diferența acestui calcul va fi ˃0 – suma respectivă urmează a fi stinsă prin prescripţie,
iar dacă diferența este ≤0 – termenul de prescripţie pentru aceste sume încă nu a expirat.
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2.1.3.14. Întru determinarea corectă atât a termenului de prescripţie, cât şi data stingerii, se va
ţine cont că obligaţiile fiscale în SIA CCC, se structurează aferent termenului de stingere a obligaţiei
fiscale şi nu a termenului de determinare, de la care începe a curge termenul de prescripţie.
2.1.3.15. Data stingerii sumelor pentru care a expirat termenul de prescripţie, se determină
individual, pentru fiecare caz în parte, conform documentului în baza căruia a fost calculată sau
stinsă obligaţia fiscală/suma plătită în plus, şi se consideră a fi prima zi după data în care a expirat
termenul de prescripţie.
2.1.3.16. Examinarea informaţiei din SI SFS, inclusiv din SIA CCC, precum şi a pachetului
de documente confirmative necesare, se va finaliza cu emiterea deciziei privind stingerea obligaţiei
fiscale al cărei termen de prescripţie a expirat (anexa nr.2.5 pentru SFS şi anexa nr.2.6 pentru
SCITL) sau actul de constatare (anexa nr.2.8) pentru anularea sumelor plătite în plus şi/sau sumelor
care, conform legislaţiei fiscale urmau a fi restituite. Stingerea prin prescripţie a primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi penalităţilor aferente acestora în urma survenirii
termenului de prescripţie se efectuează în temeiul unei decizii scrise a SFS (anexa nr.2.7).
2.1.3.17. Pachetul documentelor confirmative necesare pentru adoptarea deciziei privind
stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripţie a expirat conţine:
1) documentul care confirmă data apariției obligaţiei fiscale;
2) actul de carenţă (anexa nr.59 la Manualul operațional privind managementul recuperării
creanțelor) cu anexarea informaţiilor primite de la organele în adresa cărora au fost remise
interpelări în vederea identificării bunurilor pasibile urmăririi;
3) acte procedurale (documente executorii în conformitate cu legislaţia în vigoare), în cazul
executării silite prin intermediul instanţei de judecată şi/sau executorului judecătoresc.
Documentele indicate la pct.1) şi 2) vor fi autentificate de persoanele responsabile din cadrul
SFS.
2.1.3.18. Decizia privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripţie a expirat se
emite/adoptă:
1) de către SFS – în două exemplare
- un exemplar al deciziei se plasează în dosarul contribuabilului, deschis conform art.161
alin.(3) şi (4) din Codul fiscal, cu anexarea documentelor confirmative privind expirarea termenului
de prescripţie;
- al doilea se transmite contra semnătură sau se expediază prin scrisoare recomandată
contribuabilului;
2) de către consiliile locale (cu suportul DDF) – în trei exemplare
- primul exemplar se prezintă SFS pentru efectuarea înscrierilor ulterioare în SI al SFS;
- al doilea exemplar se păstrează la emitent;
- al treilea exemplar se remite contribuabilului contra semnătură sau se expediază prin
scrisoare recomandată.
2.1.3.19. Evidenţa deciziilor privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripţie
a expirat se ţine în Registrul evidenţei deciziilor privind stingerea/suspendarea termenului de
prescripţie a obligaţiei fiscale, conform modelului anexat (anexa nr.2.11). Registrul se ţine manual
sau electronic, după caz.
2.1.3.20. Operaţiunea privind stingerea obligaţiei fiscale în SIA CCC se va efectua cu
respectarea datei stingerii obligaţiei fiscale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de
prescripţie a expirat.
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2.1.3.21. Înscrierile în conturi despre stingerea obligaţiilor şi anularea sumelor plătite în plus
se efectuează în temeiul documentului de uz intern forma DFISC, emis în temeiul deciziei privind
stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripţie a expirat (anexa nr.2.5 pentru SFS) sau a
actului de constatare (anexa nr.2.8) pentru anularea sumelor plătite în plus şi/sau sumelor care,
conform legislaţiei fiscale urmau a fi restituite.
2.1.3.22. În scopul administrării corecte a majorării de întârziere, în partea ce ţine de
recalcularea acesteia, necesită ca stingerile şi anulările din sistem, să fie efectuate după cum
urmează: mai întâi plata de bază, iar ulterior, după efectuarea înscrierilor în SIA CCC şi majorările
de întârziere.
2.1.3.23. De asemenea, în cadrul examinării cazului de stingere a obligaţiei fiscale, în SIA
CCC, se înregistrează concomitent, atât suma restanţei, cât şi suma plătită în plus, la una și aceiaşi
obligaţie fiscală, formate în cursul termenului de prescripţie (până la expirarea termenului de
prescripţie). Aceasta urmează a fi considerată drept obligaţie fiscală compensată la data stingerii
acesteia, urmând a fi întocmite documentele fiscale interne, ce ţin de compensarea obligaţiei fiscale
în modul general stabilit.

Suspendarea termenului de prescripţie
2.1.3.24. Termenul de prescripţie se suspendă în cazul în care:
a) contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat la privaţiune de libertate
– pe perioada aflării sub arest sau a privaţiunii de libertate;
b) contribuabilul persoană fizică lipseşte din Republica Moldova mai mult de 6 luni – pe
perioada absenţei lui;
c) persoana cu funcţii de răspundere a contribuabilului persoană juridică lipseşte din
Republica Moldova mai mult de 6 luni – pe perioada absenţei lui;
d) a fost acordată o amânare sau eşalonare a stingerii obligaţiei fiscale – pe perioada amânării
sau eşalonării stingerii;
e) instanţa judecătorească a hotărât perceperea impozitului, taxei, majorării de întârziere
(penalităţii) şi/sau amenzii – pe o perioadă de până la stingerea obligaţiei fiscale sau până la
caducitatea hotărârii judecătoreşti;
f) contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate. Aceste prevederi nu se aplică
obligaţiilor fiscale curente.
2.1.3.25. Suspendarea termenului de prescripţie se efectuează în baza următoarelor acte, ce
servesc drept temei pentru suspendare:
1) actul juridic ce atestă că contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat
la privaţiune de libertate;
2) hotărârea definitivă şi irevocabilă ce atestă faptul că instanţa de judecată a hotărât asupra
perceperii impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii) şi/sau amenzii;
3) contractul de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amânare/eşalonare
(încheiat în temeiul art.180 alin.(5) din Codul fiscal).
4) informaţia din Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră privind lipsa din
Republica Moldova a contribuabilului persoană fizică sau a persoanei cu funcţie de răspundere a
contribuabilului persoană juridică mai mult de 6 luni consecutive pe parcursul termenului de
prescripţie, extrasă în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare dintre Departamentul
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Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe
lîngă Ministerul Finanţelor;
5) actul juridic ce atestă că contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate în
conformitate cu Legea insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012.
SFS este obligat să obţină informaţiile prevăzute la subpct.1)-5) ale prezentului punct.
2.1.3.26. Examinarea documentelor respective se va finaliza prin emiterea/adoptarea deciziei
privind suspendarea termenului de prescripţie a obligaţiei fiscale (anexa nr.2.9) de către SFS, iar
în cazul SCITL, de către consiliul local (anexa nr.2.10), cu indicarea motivului de prelungire a
termenului privind executarea silită a obligaţiei fiscale.
Întreruperea termenului de prescripție
2.1.3.27. În conformitate cu prevederile art.401 alin.(1) din Codul civil, cursul prescripţie
extinctive se întrerupe:
a) printr-un act voluntar de executare sau prin recunoașterea, în orice alt mod, expres sau tacit,
a dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia.
Constituie acte de recunoaştere tacită executarea parţială a obligaţiei, achitarea, în tot sau în parte,
a dobânzilor sau a penalităţilor, constituirea unei garanţii, solicitarea unui termen de plată,
declararea compensării şi alte asemenea manifestări care să ateste în mod neîndoielnic existenţa
dreptului celui împotriva căruia curge prescripţia;
b) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de chemare în judecată, de arbitrare, a unei
cereri de eliberare a ordonanţei judecătoreşti sau a unei alte cereri în organul jurisdicțional
competent;
c) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de admitere a creanței în cadrul procesului de
insolvabilitate, precum şi a cererii de intervenţie în cadrul procedurii de executare silită în curs
pornite de alţi creditori;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
2.1.3.28. După întreruperea cursului prescripţiei extinctive, începe să curgă un nou termen.
Timpul scurs până la întreruperea cursului prescripţiei extinctive nu se include în noul termen de
prescripţie extinctivă.
2.1.3.29. Reieșind din prevederile menționate la pct. 2.1.3.27, pot fi distinse următoarele
circumstanțe pasibile de întrerupere a termenului de prescripție:
a) achitarea de către contribuabil a unor sume/o parte din restanță, care se va stinge conform
criteriului cronologic de naștere a fiecărui tip de obligație fiscală conform art. 179 alin. (1) din Codul
fiscal – reprezintă un act voluntar de executare;
b) înaintarea de către contribuabil a unei acțiuni în instanța de judecată privind contestarea
sumei obligației fiscale, constituirea de garanții (bunuri libere de orice sarcini, oferite în vederea
sechestrării, scrisoare de garanţie bancară, gaj asupra unor bunuri mobile, fidejusiune), solicitarea
amânării sau eșalonării stingerii obligațiilor fiscale, emiterea Dispoziției privind suspendarea
operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți, precum și alte asemenea manifestări care
să ateste în mod neîndoielnic existenţa obligațiilor fiscale – reprezintă o recunoaștere tacită a
obligației fiscale de către restanțier;
c) întreprinderea acțiunilor de executare silită de către Serviciul Fiscal de Stat în perioada
termenului de prescripție, inclusiv prin înaintarea unei acțiuni în justiție (Ex. pentru eliberarea
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ordonanței judecătorești, acțiune civilă) – reprezintă o recunoaștere din partea Serviciului Fiscal de
Stat a dreptului de executare silită;
Astfel, fiecare acțiune de executare silită întreprinsă de SFS, precum și fiecare achitare sau
recunoaștere a obligației fiscale efectuată de contribuabil, va determina întreruperea termenului de
prescripție și începerea curgerii unui nou termen de prescripție.
2.1.3.30. Pentru a nu admite expirarea termenului de prescripție pentru stingerea obligației
fiscale, este necesar:
- de a verifica informația cu privire la restanța admisă față de buget;
- de a verifica acțiunile de executare silită care au fost întreprinse în fiecare caz separat;
- de a verifica dacă restanța este cuprinsă în termenul de prescripție de 6 ani (dacă termenul
a fost suspendat/întrerupt);
- în cazul în care nu au fost întreprinse acțiuni de executare silită, în mod de urgență vor fi
întreprinse acțiuni în vederea întreruperii termenului de prescripție;
- întreprinderea măsurilor de asigurare și/sau de executare silită.
2.1.3.31. De asemenea, în conformitate cu art. 179 alin.(1) din Codul fiscal, stingerea
obligațiilor fiscale, conform legislației fiscale, are loc după criteriul cronologic de naștere a fiecărui
tip de obligație fiscală în documentul privitor la stingerea ei.
2.1.3.32. În caz de nerespectare de către contribuabil a prevederilor art. 179 alin.(1) din Codul
fiscal, SFS este în drept să stingă obligația fiscală a acestuia conform succesiunii stabilite.
2.1.3.33. În cazul în care expirarea termenului de prescripție a obligației fiscale a fost declarată
prin act judecătoresc definitiv și irevocabil, Direcția generală expertiză juridică, în termen de 3 zile
după obținerea actului respectiv, îl remite în adresa DDF (și pentru informare Subdiviziunii
responsabile de recuperarea creanțelor) în vederea emiterii Deciziei privind stingerea obligaţiei
fiscale al cărei termen de prescripţie a expirat.

2.1.4. Stingerea prin scădere a obligaţiei fiscale şi luarea la evidenţa specială
Documentele confirmative necesare pentru aprobarea deciziei despre stingerea prin scădere a
obligaţiei fiscale (inclusiv a cărei executare silită este imposibilă) şi luarea la evidenţă specială
Business proces O17.11.134 „ Stingerea obligației fiscale prin scădere și luare la evidență
specială”
2.1.4.1. Stingerea prin scădere şi luarea la evidenţă specială a obligaţiei fiscale este prevăzută
de art.174 şi art.206 din Codul fiscal, responsabile fiind subdiviziunile structurale ale SFS (DDF) şi
SCITL și de Ordinul IFPS nr.1108 din 07.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale.
2.1.4.2. Luarea la evidenţă specială a obligaţiei fiscale stinse prin scădere conform art.174
alin.(1) din Codul fiscal se face în baza deciziei emise în temeiul unui act comun al autorității publice
locale şi al subdiviziunii SFS, în care se indică:
a) data întocmirii actului;
b) funcţia, numele şi prenumele persoanelor care au întocmit actul;
c) codul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale ale administraţiei publice locale;
d) codul fiscal, numele şi prenumele contribuabilului restanţier;
e) mărimea restanţei la data întocmirii actului, specificată conform clasificaţiei bugetare şi
tipului de plată (plăţi de bază, majorări de întârziere, amenzi), apartenenţa bugetară;
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f) actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc, potrivit căruia
perceperea restanţei este imposibilă conform rigorilor legale.
2.1.4.3. Documentele confirmative în cazurile aferente:
1. persoanei fizice declarate moartă sau dispărută fără veste sau lipsită de capacitate de
exerciţiu, sau cu capacitate de exerciţiu redusă – prin hotărârea emisă de instanţa de judecată şi
certificatul de deces.
2. lichidării persoanei fără succesor de drepturi ce cad sub incidenţa prevederilor art.206
alin.(1) lit.a) din Codul fiscal – prin decizia/hotărârea ASP şi în mod obligatoriu cu întocmirea de
către funcţionarului fiscal a unui act de carenţă, prin care se va confirma faptul lipsei de bunuri şi
succesori.
3. prevederilor art.206 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, drept document confirmativ va servi
hotărârea instanţei de judecată competente sau hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei (în cazul
băncilor), ce confirmă (dispune) faptul că persoana se află în proces de lichidare (dizolvare) sau în
procedură de insolvabilitate.
4. prevederilor art.206 alin.(1) lit.c), drept document confirmativ serveşte încheierea instanţei
de judecată, ce suspendă executarea deciziei subdiviziunii SFS asupra cazului de încălcare fiscală
sau de executare silită.
5. prevederilor art.206 alin.(1) lit.d), drept document confirmativ va servi decizia instanţei de
judecată sau încheierea executorului judecătoresc, potrivit căreia perceperea restanţei este
imposibilă sau ordonanţa privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de
întreprinzător. Totodată urmează de atenţionat că pot fi stinse prin scădere şi luate la evidenţă
specială obligaţiile fiscale în temeiul încheierilor executorilor judecătoreşti emise doar pe cazurile
înaintate acestora de către subdiviziunile SFS conform art.11 din Codul de executare, sau în cazurile
în care subdiviziunile SFS au fost alăturate procedurii de executare la executorul judecătoresc
conform art.197, art.229 din Codul fiscal, art.92 şi art.101 din Codul de executare. În acest scop,
vor fi luate la evidenţă specială doar obligaţiile fiscale, administrarea (evidenţa) cărora este pusă pe
seama subdiviziunilor SFS şi SCITL.
6. prevederilor art.206 alin.(1) lit.e), drept document confirmativ serveşte decizia
subdiviziunii SFS privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control
repetat (art.271 alin.(1) lit.d)).
Procedura de aprobare a deciziei privind luarea la evidenţă specială
2.1.4.4. În toate cazurile menţionate mai sus acţiunile urmează a fi consemnate obligatoriu
prin deciziile subdiviziunii SFS, conform modelului anexat (Anexa nr.2.12), în teremen de 10 zile
lucrătoare de la recepționarea documentelor confirmative, fiind în mod obligatoriu indicat unul
dintre motivele ce stau la baza luării spre evidenţă specială. În vederea excluderii calculării
penalităţii, în decizie se va menţiona data emiterii documentului confirmativ.
2.1.4.5. În cazul SCITL, Decizia privind luarea la evidenţă specială (în continuare Decizie)
se adoptă de către consiliul local. Astfel, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, decizia
în original se expediază la subdiviziunea SFS în a cărei rază de deservire este consiliul local, atât
pentru informare, cât şi pentru a fi înregistrată în Registrul evidenţei deciziilor privind luarea la
evidenţă specială. Decizia se păstrează în dosarul contribuabilului, iar o copie şi în dosarul
contribuabilului restanţier. La Decizie în mod obligatoriu, se anexează documentele ce confirmă
imposibilitatea executării obligaţiei fiscale.
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2.1.4.6. Până la emiterea Deciziei, funcţionarul fiscal este obligat să examineze soldul Dt şi
Ct pentru fiecare clasificaţie economică din SIA CCC, în vederea aplicării prevederilor art.173, 175
şi 179 din Codul fiscal.
2.1.4.7. Evidenţa deciziilor se ţine în Registrul evidenţei deciziilor privind luarea la evidenţă
specială, pe fiecare an separat, conform modelului aprobat (Anexa nr.2.14).
2.1.4.8. În Decizie se va include suma obligaţiilor fiscale aferente luării la evidenţă specială
specificate în documentele confirmative, după caz:
- în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.a) – suma restanţelor persoanei lichidate la data emiterii
hotărârii în acest sens de către ASP şi în mod obligatoriu actul de carenţă întocmit de către
funcţionarul fiscal despre lipsa bunurilor pasibile a fi urmărite cu consemnarea faptului de
inexistenţă a succesorilor;
- în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.b) – suma restanţelor contribuabilului, înregistrate în
Sistemul de evidenţă al SFS la data emiterii hotărârii instanței de judecată inclusiv obligațiile fiscale
calculate ulterior pentru perioada de până la intentarea procedurii de insolvabilitate;
- în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.c) – suma restanţelor specificate în decizia suspendată,
nestinsă la data adoptării deciziei de suspendare a instanţei judecătoreşti;
- în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.d) – suma restanței indicate în actul instanței de judecată
sau al executorului judecătoresc potrivit căruia perceperea restanței este imposibilă, inclusiv a
majorării de întârziere (penalității) calculate conform SI al SFS la data emiterii actului. În cazul
neindicării sumei în actele menționate – suma specificată în hotărârea/hotărârile privind executarea
silită emise de către SFS, inclusiv suma majorării de întârziere (penalitatea) calculată aferent
sumelor specificate în hotărârea/hotărârile privind executarea silită la data emiterii actului instanței
de judecată al executorului judecătoresc;
- suma restanței indicate în ordonanța privind intentarea cauzei penale pe faptul
pseudoactivității de întreprinzător, inclusiv a majorării de întârziere (penalității) calculate conform
SI al SFS la data emiterii ordonanței;
- în cazul aplicării art.174 alin.(1) – suma restanţelor specificate în actul comun al autorităţii
administraţiei publice locale şi al subdiviziunii SFS la data adoptării acestuia (în mărimea întregii
obligaţii fiscale – dacă contribuabilul nu a lăsat (nu dispune de) bunuri – sau în mărimea părţii
nestinse din obligaţia fiscală – dacă averea lăsată de acesta (averea existentă) este insuficientă);
- în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.e) – suma restanţelor specificate în decizia contestată,
nestinsă la data adoptării deciziei subdiviziunii SFS privind suspendarea executării deciziei
contestate şi efectuarea unui control repetat;
- în cazul în care faţă de contribuabil este intentată procedura de insolvabilitate, în Decizia
privind luarea la evidență specială se vor include sumele aferente perioadei de până la data intentării
procedurii de insolvabilitate (atât creanțele validate, cât și cele contestate), potrivit prevederilor
art.206 alin.(1) lit.b) și alin.(3) din Codul fiscal. Sumele calculate după intentarea procedurii de
insolvabilitate, pentru perioada de până la intentarea procedurii respective, vor fi luate la evidenţă
specială în baza unei Decizii privind luarea la evidenţă specială, data scadenţei fiind data emiterii
deciziei pe marginea controlului fiscal efectuat. Obligaţiile fiscale ale contribuabililor aflaţi în
procedură de insolvabilitate, calculate conform dărilor de seamă pentru perioadele de până la
intentarea procedurii de insolvabilitate, pentru care, la data intentării, nu a survenit termenul de
raportare, urmează a fi calificate drept obligaţii de plată curente, în conformitate cu prevederile art.2
din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012.
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2.1.4.9. Ținând cont de prevederile art. 169 alin. (1) din Codul fiscal, obligațiile fiscale ale
contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate, calculate conform dărilor de seamă pentru
perioadele de pînă la intentarea procedurii de insolvabilitate, pentru care, la data intentării, nu a
survenit termenul de raportare, urmează a fi calificate drept obligații de plată curente, în
conformitate cu prevederile art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.
2.1.4.10. Sumele obligaţiilor fiscale, specificate în Decizie, vor include şi sumele obligaţiilor
fiscale înregistrate pe subdiviziunile amplasate în afara locului de evidenţă a întreprinderii de bază.
2.1.4.11. La transferul contribuabilului în altă rază de deservire, subdiviziunea Serviciului
Fiscal de Stat va asigura aplicarea prevederilor pct.96 din Instrucţiunea privind evidenţa
contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017, aferent deciziilor prevăzute la
anexele nr.12 şi nr.13.
2.1.4.12. Totodată, subdiviziunea SFS din raza căreia s-a transferat contribuabilul și
subdiviziunea SFS în a cărei rază de activitate se află noul sediu, la încheierea trimestrului de
gestiune,, vor efectua modificări în Raportul privind sumele obligaţiilor fiscale luate la evidenţă
specială conform deciziilor emise de către SFS, cu menţiunea despre transferul contribuabilului
(anexa nr.2.15).
2.1.4.13. Majorările de întârziere, calculate pentru perioada între data actului instanţei
judecătoreşti/executorilor judecătoreşti şi data emiterii deciziei de către subdiviziunea SFS, vor fi
recalculate de către Sistemul de evidenţă al SFS pentru cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1)
lit.b) şi d) din Codul fiscal.
2.1.4.14. Stingerea prin scădere a obligaţiunilor aferente BASS se realizează ţinând cont de
următoarele particularităţi:
a) Decizia privind luarea la evidenţă specială a obligaţiilor aferente BASS, în conformitate cu
prevederile art.174 şi art.206 din Codul fiscal, se emite de conducerea subdiviziunii SFS de la locul
de evidenţă corespunzător razei de deservire a contribuabilului în temeiul documentelor
confirmative specificate mai sus În Decizia privind luarea la evidenţă specială a obligaţiilor fiscale
se vor reflecta obligaţiile fiscale aferente BASS de comun cu obligaţiile fiscale aferente celorlalte
bugete;
b) Decizia se emite în 2 exemplare. Primul exemplar – se va înregistra în Registrul evidenţei
speciale, după principiul descris mai sus, iar al doilea exemplar – se va remite în adresa organului
teritorial al CNAS în termen de 3 zile lucrătoare din data emiterii deciziei, în scopul reflectării
deciziei în Sistemul de evidenţă al CNAS şi al SFS.
Perioada aflării obligaţiilor la evidenţă specială
2.1.4.15. Perioada aflării obligaţiilor fiscale la evidenţă specială constituie:
a) pentru cazurile aferente art.174 alin.(1) lit.a) şi b) (contribuabilul a decedat sau este
declarat mort) – perioada se determină în conformitate cu prevederile art.2429 din Codul civil;
b) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.a) (persoana lichidată nu are succesor şi nu
posedă bunuri pasibile urmăririi) – din data emiterii hotărârii de către ASP până la stabilirea prin
actul de carenţă despre lipsa bunurilor pasibile a fi urmărite cu consemnarea faptului de inexistenţă
a succesorilor;
c) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.b) – din data emiterii hotărîrii instanţei de
judecată şi pînă la definitivarea procesului sau radierea contribuabilului din Registrul de stat al
întreprinderilor, indiferent de faptul dacă perioada depăşeşte termenul de 6 ani, ţinînd cont de
prevederile art.265 alin.(2) lit.f) din Codul fiscal. În cazul recepţionării hotărîrilor instanţei privind
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atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil pînă
la/după definitivarea procesului de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(8) din
Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, sumele obligaţiilor luate la evidenţă specială vor fi
restabilite şi trecute pe subiecţii traşi la răspundere subsidiară vizaţi în hotărîre;
d) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.c) (există act judecătoresc ce suspendă
executarea deciziei SFS asupra cazului de încălcare fiscală sau de executare silită – pe perioada
valabilităţii actului de suspendare) – din data emiterii actului și până la expirarea valabilității
acestuia;
e) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.d) (există actul respectiv al instanţei de judecată
sau al executorului judecătoresc potrivit căruia perceperea restanţei este imposibilă sau există
ordonanţa privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător) – din data
emiterii actului instanţei de judecată/al executorului judecătoresc sau data emiterii ordonanţei
privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător pe perioada termenului
de prescripţie prevăzut la art.265 din Codul fiscal. În cazul obligaţiilor fiscale luate la evidenţă
specială a căror termen de prescripţie a expirat şi pentru care nu au fost identificate situaţii care ar
permite întreruperea/suspendarea curgerii termenului de prescripţie, se vor întreprinde acţiuni
conform procedurii prevăzute în Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi
anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.221 din 11
aprilie 2017, concomitent cu acţiunea de restabilire integrală a obligaţiilor fiscale, de la evidenţa
specială, fără anulare;
f) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal (există decizia SFS privind
suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat (art.271 alin.(1) lit.d)
din Codul fiscal) – pe perioada valabilităţii actului emis) – din data emiterii deciziei subdiviziunii
SFS privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat, până la
emiterea deciziei aferente controlului repetat.
Dacă nu este prevăzut altfel, evidenţa specială este dusă până la expirarea termenului de
prescripţie prevăzut la art.265 din Codul fiscal.
Ţinerea registrului evidenţei deciziilor despre stingerea prin scădere a obligaţiilor fiscale
(inclusiv a cărei executare silită este imposibilă) şi luarea acestora la evidenţă specială
2.1.4.16. Evidenţa specială a obligaţiilor fiscale, a căror executare silită se consideră
imposibilă, se duce în Registrul evidenţei deciziilor despre stingerea prin scădere (inclusiv a căror
executare silită este imposibilă) şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale, (în continuare
Registru), conform modelului stabilit în anexa nr.2.14, până la implementarea Registrului evidenţei
speciale analogic în SI al SFS.
2.1.4.17. Înscrierile din Registru vor corespunde înscrierilor din deciziile privind luarea la
evidenţă specială.
2.1.4.18. Subdiviziunea SFS responsabilă de emiterea deciziilor despre stingere prin scădere
a obligaţiilor fiscale şi luarea la evidenţă specială va asigura ţinerea registrului de evidenţa a
deciziilor, conform modului stabilit
2.1.4.19. Registrul urmează a fi şnuruit, numerotat şi sigilat. Numărul filelor se indică pe
ultima pagină şi se autentifică de şeful subdiviziunii SFS sau persoana responsabilă din cadrul
SCITL prin aplicarea semnelor de control: semnătura şi ştampila. Înlocuirea filelor din Registru prin
extragerea şi/sau încleierea unor file noi este strict interzisă.
2.1.4.20. În Registru contribuabilii se vor înregistra pe rând separat, numerotaţi în ordine
cronologică.
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Înscrierea în Registru se va efectua nu mai târziu de ziua lucrătoare următoare zilei emiterii
Deciziei privind luarea la evidenţă specială de către subdiviziunea SFS.
2.1.4.21. Obligaţiile fiscale, luate la evidenţă specială, urmează a fi restabilite cu emiterea unei
decizii suplimentare conform anexei nr.2.13 în două exemplare:
a) la expirarea termenelor - obligaţiile fiscale se vor restabili în suma integrală, cu care au fost
luate în evidenţă specială;
b) la apariţia circumstanţelor de stingere prin metodele specificate la art.171, 172 şi 175 din
Codul fiscal - obligaţiile fiscale se vor restabili în cuantumul sumei stinse;
c) în cazul apariției necesității expedierii repetate a documentului executoriu, în conformitate
cu Codul de executare, sau au fost identificate bunuri pasibile urmăririi, pentru cazurile aferente
art.206 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal – obligațiile fiscale se vor restabili în suma integrală cu care
au fost luate la evidența specială, urmare a sesizării efectuate de subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor în acest sens
2.1.4.22. În Registru se vor efectua înscrierile de rigoare de către persoana responsabilă, ţinând
cont de procedura descrisă:
- la înscrierea la zi – privind sumele restabilite integral sau parţial, corespunzător înscrierilor
efectuate iniţial în Registrul evidenţei deciziilor privind luarea la evidenţă specială, cu indicarea
sumelor cu semn opus, precum şi cu specificarea motivului legal al restabilirii în rubrica „Menţiuni”
(cu indicarea numelui, prenumelui, funcţiei persoanei şi datei);
- la înscrierea iniţială – menţiunea despre restabilirea integrală sau parţială în rubrica
„Menţiuni” cu indicarea obligatorie a datei restabilirii.
2.1.4.23. În cazurile în care, conform art.186 alin.(5) din Codul fiscal, instanţa judecătorească
a emis o decizie de anulare a declarării persoanei fizice moartă sau dispărută fără veste ori o decizie
de recunoaştere a capacităţii depline de exerciţiu, obligaţiile fiscale stinse prin scădere se vor
restabili fără aplicarea majorărilor de întârziere şi amenzilor pentru perioada cuprinsă între
momentul declarării persoanei fizice moartă sau dispărută fără veste, sau lipsită de capacitate de
exerciţiu, sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi data emiterii deciziei respective.
Astfel, sumele luate la evidenţa specială se restabilesc cu data emiterii deciziei respective de
către instanţa judecătorească.
2.1.4.24. În cazul restabilirii sumelor aferente BASS din evidenţa specială, un exemplar de
decizie se va remite în adresa structurii teritoriale a CNAS în termen de 3 zile lucrătoare din data
emiterii acesteia, în scopul asigurării reflectării în Sistemul de evidenţă al CNAS şi al SFS.

Organizarea evidenţei obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială în SI al SFS
2.1.4.25. Înscrierile privind stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere cu luarea acestora la
evidenţă specială se vor efectua prin utilizarea documentului fiscal intern SCAD din SIA
„Documente fiscale interne”, emis în scopul reflectării deciziei privind luarea/restabilirea la/de la
evidenţă specială.
2.1.4.26. Subdiviziunea responsabilă a SFS, la completarea documentului fiscal intern SCAD,
va include şi sumele obligaţiilor fiscale înregistrate pe subdiviziuni.
2.1.4.27. Înscrierile în conturile contribuabililor privind stingerea obligaţiilor aferente BASS
se efectuează în corespundere cu informaţia prezentată în mod electronic de către CNAS.
2.1.4.28. La perfectarea documentului fiscal intern SCAD se va indica unul din motivele
legale, specificate în tabelul din anexa nr.2.29.
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2.1.4.29. Pentru luarea la evidență specială a obligației fiscale, în cazurile aferente art.206
alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, drept document confirmativ va servi hotărârea sau hotărârea BNM
(în cazul băncilor), ce confirmă (dispune) faptul că persoana se află în proces de lichidare (dizolvare)
sau în procedură de insolvabilitate.
2.1.4.30. Conform Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget (Ordinul SFS nr.400
din 14 .03. 2014), la închiderea perioadei de raportare se fixează majorarea de întârziere și soldurile
obligațiilor aferente perioadei respective, care ulterior rămân neschimbate.
2.1.4.31. În scopul asigurării plenitudinii creanțelor totale ale SFS înaintate în instanță și
confirmarea acestora prin documente justificative aprobate, se va crea un extras în cadrul SI al SFS
care va genera informațiile necesare pentru a fi înaintate instanței de judecată.
2.1.4.32. Astfel, în scopul diminuării cazurilor de nevalidare a creanțelor înaintate către SFS,
până la implementarea extrasului în SI, sumele obligațiilor fiscale urmează a fi luate la evidență
specială în baza hotărârii privind intentarea procedurii de insolvabilitate/faliment.
2.1.4.33. În cazul în care anterior a fost emisă decizie de luare la evidență specială în baza
încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive (cu perfectarea formularului intern
SCAD), la data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de
insolvabilitate, sumele se vor restabili în scopul asigurării calculării majorărilor de întîrziere în SI
al SFS pentru perioada dintre data încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive
și data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate. Ulterior
sumele vor fi luate la evidența specială în baza art. 206 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal cu data hotărârii
instanței de judecată.
2.1.4.34. În cazul în care anterior a fost emisă decizie de luare la evidenţă specială în baza
documentelor confirmative reglementate la pct. 2.1.4.3 subpct. 5), la data emiterii hotărîrii instanţei
de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sumele obligaţiilor fiscale se vor
restabili în scopul asigurării calculării majorărilor de întîrziere în SI al SFS pentru perioada dintre
data actului şi data emiterii hotărîrii instanţei de judecată privind intentarea procedurii de
insolvabilitate. Ulterior sumele obligaţiilor fiscale vor fi luate la evidenţa specială în baza art.206
alin.(1) lit.b) din Codul fiscal cu data hotărârii instanţei de judecată.
2.1.4.35. În scopul restabilirii integrale a sumelor luate la evidenţă specială, la perfectarea
documentului fiscal intern SCAD se va bifa una din rubricile:
- restabilire integrală cu anulare;
- restabilire integrală fără anulare,
fără specificarea sumelor obligaţiilor în tabelul documentului.
2.1.4.36. În scopul restabilirii parţiale a sumelor luate la evidenţă specială, la perfectarea
documentului fiscal intern SCAD se va bifa una din rubricile:
- restabilire parţială cu anulare;
- restabilire parţială fără anulare.
În acest caz tabelul documentului se va completa cu sumele care urmează a fi restabilite.
2.1.4.37. Dată a restabilirii sumelor luate la evidenţă specială se va considera:
a) data expirării termenelor;
b) data apariţiei circumstanţelor de stingere prin metodele specificate la art.171, 172 şi 175
din Codul fiscal;
c) data iniţială a actului de suspendare, pentru obligaţiile fiscale luate în evidenţă specială
conform art.206 alin.(1) lit.c) şi lit.e), conform prevederilor art.174 alin.(7) din Codul fiscal.
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2.1.4.38. În cazul restabilirii sumelor care anterior au fost luate la evidenţă specială în baza
documentului fiscal intern DFISC, acestea se vor restabili prin intermediul aceluiaşi document din
SIA Documente fiscale interne cu semnul (-) identic sumei luate anterior în evidență, cu data
scadenței la care a fost luată suma.
2.1.4.39. În scopul neadmiterii erorilor, concomitent se va perfecta documentul fiscal intern
SCAD, cu aceiași dată a scadenței.
2.1.4.40. La restabilirea documentului fiscal intern DFISC, va fi indicat motivul legal
corespunzător/corect aflării la evidență specială (inclusiv pentru cazurile luării la evidență specială
cu un motiv legal eronat) (Ordinul SFS nr.638 din 26.11.2018 cu privire la unele aspect ce țin de
gestionarea evidenței speciale ).
2.1.4.41. În conformitate cu prevederile art.174 alin.(6) din Codul fiscal, subdiviziunile
responsabile ale SFS, trimestrial, către data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune
vor prezenta directorului (directorului adjunct al) SFS o informaţie privind suma obligaţiilor fiscale
luate la evidenţă specială, conform modului stabilit în anexa nr.2.15.

Asigurarea aplicării uniforme a procedurii aferente restabilirii obligațiilor fiscale luate la
evidență specială în cazul încetării procesului de insolvabilitate
2.1.4.40. În conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, executarea
silită a obligaţiei fiscale se consideră imposibilă dacă persoana se află în proces de lichidare
(dizolvare) sau în procedură de insolvabilitate, cu excepţia obligaţiei fiscale calculate după
intentarea procedurii, iar potrivit alin. (2) lit. b) al aceluiași articol, perioada aflării obligațiilor
fiscale la evidență specială în acest caz constituie din data emiterii deciziei instanţei de judecată şi
până la definitivarea procesului.
2.1.4.41. Potrivit Legii insolvabilității nr. 149/2012 (în continuare - Legea insolvabilității),
procesul de insolvabilitate poate fi definitivat în următoarele moduri:
1) În cadrul procedurii falimentului simplificat (art. 135 din Legea insolvabilității), prin
adoptarea de către instanţa de insolvabilitate a hotărârii de încetare a procesului, prin care dispune
şi radierea debitorului din registrul de stat în care este înscris. Prin încetarea procesului, debitorul
se descarcă de obligaţiile pe care le avea înainte de intrare în procedura falimentului, cu excepţia
cazului când este tras la răspundere subsidiară;
2) Încetarea procesului de insolvabilitate ca urmare a distribuției finale a masei debitoare (doar
către creditorii validați în limita creanțelor acestora sau a disponibilului masei debitoare) conform
art. 175 din Legea insolvabilității, prin adoptarea de către instanţa de insolvabilitate a hotărârii de
încetare a procesului, prin care dispune şi radierea debitorului din registrul de stat în care este înscris;
3) Încetarea procedurii de restructurare a debitorului prin continuarea activității ca urmare a
îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată asumate în planul confirmat sau prin lichidarea
întreprinderii. Dacă se intentează procedura de restructurare, dar ulterior are loc trecerea în
procedura falimentului, se va finaliza cu procedura radierii debitorului din registrul de stat;
4) Încetarea procesului de insolvabilitate ca urmare a lipsei sau a nevalidării creanțelor (art.
177 din Legea insolvabilității) prin pronunţarea de către instanţa de insolvabilitate a hotărârii de
încetare a procesului şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii de insolvabilitate;
5) Încetarea procesului de insolvabilitate cu acordul creditorilor sau din lipsă de temei al
insolvabilităţii (art. 178 din Legea insolvabilității), fără radierea debitorului din registrul de stat al
persoanelor juridice sau din registrul de stat al întreprinzătorilor individuali doar cu acordul acestuia
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şi doar în cazul în care, după distribuţia finală, au fost stinse toate creanţele validate şi creanţele
masei debitoare. Drept efect al încetării procesului de insolvabilitate, debitorul îşi reia activitatea,
iar înscrierile privind dizolvarea se radiază în temeiul hotărârii de încetare a procesului de
insolvabilitate.
2.1.4.42. Potrivit art.181 alin. (2) din Legea insolvabilității, prin încetarea procedurii
falimentului, debitorul va fi degrevat de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment,
însă sub rezerva de a nu fi găsit culpabil conform art. 14, 15 şi 248 din Legea insolvabilității. În
astfel de situaţii, el va fi degrevat de obligaţii numai în măsura în care ele au fost plătite în cadrul
procesului de insolvabilitate.
Concomitent, la alineatul (3) al aceluiași articol se precizează că la data confirmării unui plan
în cadrul procedurii de restructurare, debitorul este degrevat de diferenţa dintre valoarea pe care
obligaţiile le aveau înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan, iar potrivit alineatului
(4) al aceluiași articol, degrevarea de obligaţii a debitorului nu atrage degrevarea de obligaţii a
fidejusorului, a garantului gajist/ipotecar sau a codebitorului.
2.1.4.43. Conform pct. 23, 30, 31 și 41 din Regulamentul privind modul de stingere prin
scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108/2015, la
definitivarea procesului de insolvabilitate, obligațiile fiscale luate la evidență specială urmează a fi
restabilite în sumă integrală (cu sau fără anulare).
2.1.4.44. Atât urmare a emiterii de către instanța de judecată a hotărârii de încetare a
procesului în procedura falimentului simplificat (art. 135 din Legea insolvabilității), cât și în cazul
emiterii hotărârii de încetare a procesului în procedura falimentului (art. 175 din Legea
insolvabilității), debitorul va fi degrevat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment.
2.1.4.45. Prin urmare, ținând cont de prevederile art. 184 alin. (2) din Codul fiscal, art. 135 și
175 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, în cazul adoptării hotărârii privind încetarea
procesului în procedura falimentului sau în procedura simplificată a falimentului cu descărcarea
debitorului de obligații, obligațiile fiscale ale restanțierului luate la evidență specială (inclusiv
obligațiile fiscale nevalidate) urmează a fi restabilite integral din evidența specială, cu anularea
acestora, conform procedurii stabilite în Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108/2015.
Restabilirea și anularea obligațiilor fiscale respective se va efectua în baza hotărârii instanței de
judecată prin care s-a dispus încetarea procesului de insolvabilitate și radierea debitorului, precum
și a informației privind radierea debitorului, furnizată de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare
de stat (art. 172 alin. (2) din Codul fiscal).
2.1.4.46. Dacă prin hotărârea privind încetarea procesului în procedura falimentului sau în
procedura simplificată a falimentului instanța dispune tragerea la răspundere subsidiară conform art.
14, 15 și 248 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, obligațiile fiscale luate la evidență
specială urmează a fi restabilite, fără anularea acestora, în modul prevăzut în hotărârea instanței de
judecată, fiind asigurată ulterior urmărirea acestora. În cazul dat, ținând cont de prevederile pct. 122
și 123 din Instrucțiunea privind modalitatea radierii contribuabililor din Registrul fiscal de stat,
aprobată prin Ordinul SFS nr. 289/2020, obligațiile fiscale restabilite din evidența specială se vor
transmite persoanei (lor) trase la răspundere subsidiară conform hotărârii de încetare a procesului
de insolvabilitate prin perfectarea documentului fiscal intern formularul PRS în modul prevăzut la
compartimentului 2.2.2 „Documentele fiscale interne”.
2.1.4.47. În cazul în care, în partea decisivă a hotărârii instanței de judecată privind încetarea
procesului de insolvabilitate nu se stipulează situația creanțelor și nu se face trimitere la art. 135 sau
175 din Legea insolvabilității, urmează a fi sesizată instanța de judecată care a emis hotărârea în
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vederea explicării efectelor hotărârii asupra obligațiilor fiscale nestinse ale debitorului radiat, ținând
cont de prevederile art. 251 alin. (1) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora dacă sunt necesare
explicaţii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii sau dacă hotărârea
cuprinde dispoziţii contradictorii, instanţa emitentă, la cererea participanţilor la proces sau a
executorului judecătoresc, dă explicaţii asupra dispozitivului ori omite dispoziţiile contradictorii
fără a modifica cuprinsul hotărârii.
2.1.4.48. În partea ce ține de obligațiile fiscale născute ulterior intentării procedurii de
insolvabilitate (obligații de plată curente), în corespundere cu art. 43 alin. (1) și art. 52 alin. (2) lit.
a) din Legea insolvabilității, acestea constituie obligațiile masei debitoare și urmează a fi acoperite
în mod prioritar din masa debitoare, inclusiv urmărite în cadrul procedurii de restructurare. În cazul
în care obligațiile de plată curente nu pot fi onorate din lipsa sau insuficiența masei debitoare, urmare
a adoptării hotărârii instanței privind încetarea procesului cu radierea debitorului, acestea urmează
a fi anulate în conformitate cu art. 172 alin. (2) din Codul fiscal, având la bază hotărârea instanței
de judecată prin care s-a dispus încetarea procesului de insolvabilitate și radierea debitorului,
precum și a informației privind radierea debitorului furnizată de entitatea abilitată cu dreptul de
înregistrare de stat.
2.1.5. Anularea obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin. (3) din Codul fiscal
(Ordinul SFS nr.417 din 14.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor
fiscal care cad sub incidența art.172 alin.(3) din Codul fiscal)

Business proces O17.11.131 „Stingerea obligației fiscale prin anulare”
2.1.5.1. Restanţa pasibilă anulării, în conformitate cu prevederile art.172 alin.(3) din Codul
fiscal, se determină la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune pentru fiecare
contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în
sistemele proprii de evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală, menţionate
la art.131 alin.(1) din Codul fiscal, la plăţile reglementate de Codul fiscal. Determinarea şi stingerea
prin anulare a cuantumului respectiv al restanţelor în sistemele proprii de evidenţă ale organelor
menţionate se efectuează individual de către fiecare organ în parte.
2.1.5.2. Selectarea contribuabililor, ale căror obligaţii fiscale cad sub incidenţa art.172 alin.(3)
din Codul fiscal se va efectua anual, până la 15 februarie de către IP CTIF în baza informaţiei
disponibile în SI SFS. Selectarea va determina restanţa pasibilă anulării luând în considerare restanţa
înregistrată la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an aferente fiecărei clasificaţii economice (pentru
care se vor anula restanţele), conform anexei nr.2.18, înregistrată până la 10 lei per contribuabil
(persoana fizică sau juridică).
2.1.5.3. La selectarea obligaţiei fiscale restante, pasibilă anulării, a persoanelor fizice, ce
dispun de mai multe coduri fiscale, se va determina restanţa pasibilă anulării, înregistrată până la 10
lei, prin cumularea tuturor sumelor restante a persoanei fizice, pe fiecare cod fiscal separat, după
cum urmează:
persoana fizică cetăţean al RM + întreprinzător individual + persoana fizică care
desfăşoară activitate independentă + persoana fizică ce practică activitate licențiată ori
autorizată
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2.1.5.4. IP CTIF va întocmi lista contribuabililor, ale căror obligaţii fiscale cad sub incidenţa
art.172 alin.(3) din Codul fiscal, conform anexei nr.2.18, şi va precomplecta Forma DFISC, conform
anexei nr.2.20.
2.1.5.5. SFS (DEIF), în baza documentului fiscal intern Forma DFISC precomplectate de IP
CTIF, va decide şi va efectua anularea obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din
Codul fiscal, în mod centralizat, utilizând metoda anulare şi codul motivului legal СF172/3 cu
denumirea „Art.172 alin.(3) din Codul fiscal”.
2.1.5.6. În cazul în care după efectuarea acţiunilor de anulare a obligaţiilor fiscale se vor
depista cazuri de admitere a unor erori, acestea se vor înlătura de către subdiviziunile SFS, prin
perfectarea unui formular nou de document fiscal intern Forma DFISC Decizie de stingere a
obligaţiei fiscale cu utilizarea motivului legal stabilit СF172/3 cu denumirea „Art.172 alin.(3) din
Codul fiscal”, indicând data adoptării deciziei 31 decembrie a anului fiscal de gestiune, pentru care
se face anularea.
2.1.5.7. La solicitarea contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia, subdiviziunile
SFS, conform razei de deservire a contribuabilului, vor elibera informaţia ce atestă sumele anulate
din SI SFS (suma totală fiind specificată pe subdiviziuni, localităţi, clasificaţie economică, buget şi
tipuri de plăţi), conform anexei nr.2.21.

2.1.6. Procedura de stingere a obligațiilor fiscale restante ale persoanelor fizice decedate
2.1.6.1 Obligația fiscală a persoanei fizice decedate sau declarate moartă, în conformitate cu
prevederile art.186 alin.(1) din Codul fiscal, în modul stabilit, o stinge fiecare moștenitor al ei în
limitele valorii bunurilor moștenite și proporțional părții sale de moștenire.
2.1.6.2. În cazul în care subiectul impunerii primește bunurile imobiliare prin moștenire sau
prin donație, obligația fiscală neexecutată de către subiectul precedent al impunerii este pusă în
întregime pe seama noului subiect, conform prevederilor art.281 alin.(3) din Codul fiscal. Dacă
obligația fiscală neexecutată depășește valoarea estimată a bunurilor imobiliare primite prin
moștenire, noul subiect al impunerii execută obligația fiscală în limite ce nu depășesc valoarea
estimată a acestui bun imobiliar.
2.1.6.4. Procedura succesorală notarială este procedura specială notarială necontencioasă,
care, conform prevederilor art.68 alin.(1) din Legea nr.246 din 15.11.2018 privind procedura
notarială, are ca scop rezolvarea cauzelor succesorale.
Astfel, potrivit art.70 din Legea nr.246 din 15.11.2018, procedura succesorală notarială se
deschide în baza cererii autentificate de deschidere a procedurii succesorale a oricărui dintre
succesibili, a creditorilor masei succesorale, a legatarilor, a executorilor testamentari, a autorităților
tutelare, organele fiscale, precum și a oricărei alte persoane care justifică un interes legitim.
2.1.6.5. Informația despre procedurile succesorale deschise se publică pe pagina web a
Camerei Notariale (https://cnm.md/category/mostenire/) în termen de 5 zile lucrătoare din
momentul deschiderii procedurii succesorale, notarul având totodată obligația de a notifica toți
moștenitorii din clasa chemată la succesiune și/sau moștenitorii testamentari, creditorii, alte
persoane care au drepturi și obligații în legătură cu masa succesorală.
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2.1.6.6. Atât informația despre deschiderea procedurii succesorale, cât și notificarea în acest
sens vor conține, printre altele, date de identificare a persoanei decedate și data planificată pentru
eliberarea certificatului de moștenitor.
Conform prevederilor art.2541 alin. (1) și (2) din Codul civil, în cadrul procedurii succesorale,
la cererea moștenitorului sau a altor persoane interesate, inclusiv a creditorului masei succesorale,
notarul care desfășoară procedura succesorală este obligat să elibereze un certificat de moștenitor
care confirmă dreptul moștenitorului la moștenire, iar în cazul mai multor comoștenitori, în certificat
se indică mărimea cotelor succesorale ale tuturor comoștenitorilor (certificat de moștenitor).
Lista bunurilor care intră în componența masei succesorale nu se include în cetificatul de
moștenitor.
2.1.6.7. Potrivit art.2557 alin.(1) și (2) din Codul civil, se prezumă că certificatul de moștenitor
probează cu exactitate elementele stabilite în el, precum și faptul că persoana menționată în certificat
drept moștenitor are statutul menționat în certificat și/sau este titular al drepturilor sau al
împuternicirilor prevăzute în certificat, fără alte condiții și/sau restricții aferente respectivelor
drepturi sau împuterniciri decât cele prevăzute în certificat și rezultate din lege.
Astfel, în contextul art.2557 alin.(5) din Codul civil, certificatul de moștenitor constituie un
titlu valabil pentru înregistrarea în registrul de publicitate corespunzător a drepturilor atestate de el.
2.1.6.8. În vederea identificării moștenitorului/lor care urmează să stingă obligația fiscală a
persoanei decedate, reieșind din cadrul legal menționat, funcționarul fiscal din cadrul DDF în a cărei
rază se deservea contribuabilul (defunctul), va monitoriza periodic informația despre procedurile
succesorale
deschise,
publicată
pe
pagina
web
a
Camerei
Notariale
(https://cnm.md/category/mostenire/), în scopul identificării notarului care desfășoară procedura
succesorală.
2.1.6.9. După identificarea notarului, la data planificată pentru eliberarea certificatului de
moștenitor (indicată în informația despre deschiderea procedurii succesorale), funcționarul fiscal
din cadrul DDF va notifica notarul care desfășoară procedura succesorală cu privire la eliberarea
certificatului de moștenitor către SFS, în calitatea sa de creditor sau a informației incluse în
certificat, pentru obligațiile fiscale datorate la BPN.
2.1.6.10. O altă metodă de identificare reprezintă somarea creditorilor masei succesorale,
reglementată de art. art.2421-2429 din Codul civil.
2.1.6.11. În cazul mai multor comoștenitori, funcționarul fiscal din cadrul DDF, în temeiul
informațiilor atestate de certificatul de moștenitor, va determina pentru fiecare comoștenitor partea
din obligația fiscală a persoanei decedate, proporțional cotelor succesorale, pe care urmează să o
stingă în temeiul art.186 alin.(1) din Codul fiscal.
2.1.6.12. Obligațiile fiscale înregistrate în SIA „Contul curent al contribuabilului” aferente
persoanei fizice decedate, vor fi transferate conform cotelor succesorale în contul curent al
moștenitorului/lor prin documentul fiscal intern „Formularul PRS”, conform prevederilor
pct.2.2.2.11.
2.1.6.13. După finalizarea acțiunilor menționate la pct.2.1.6.12, funcționarul fiscal din cadrul
DDF va expedia o scrisoare în adresa moștenitorului/lor prin care se va aduce la cunoștință suma
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obligației fiscale ale persoanei fizice decedate pe care moștenitorul urmează să o stingă, cu
acordarea unui termen rezonabil în acest scop.
2.1.6.14. În cazul neconformării benevole a moștenitorului în termenul acordat în scrisoarea
nominalizată, DDF va remite în adresa DGRC o solicitare privind executarea silită a obligațiilor
fiscale de a căror stingere este responsabil moștenitorul în cauză. Executarea silită a acestor obligații
se va realiza în conformitate cu cadrul legal existent.
2.1.6.15. Moștenitorul va fi notificat despre aplicarea prevederilor art.186 alin.(1) din Codul
fiscal, inclusiv în cazul în care suma obligației transferate moștenitorului a fost stinsă integral sau
parțial ca urmare a compensării operate din contul sumelor plătite în plus, înregistrate în contul
curent al acestuia la clasificația economică corespunzătoare tipului obligației fiscale transmise.
2.1.6.16. Scrisoarea remisă moștenitorului/lor va conține și somația de a prezenta în termenul
stabilit pentru stingerea obligației fiscale, actele ce confirmă valoarea bunurilor moștenite, în cazul
în care aceasta este insuficientă pentru stingerea părții din obigația fiscală a persoanei fizice
decedate, specificate în scrisoare.
2.1.6.17. La prezentarea actelor confirmative, funcționarul fiscal din cadrul DDF va examina
temeinicia lor și, după caz, va perfecta Decizia privind luarea la evidență specială a obligației fiscale,
conform prevederilor art.174 alin.(2) și art.186 alin.(4) din Codul fiscal, până la survenirea
circumstanțelor necesare excluderii din evidența specială sau stingerii obligației fiscale prin
prescripție.
2.1.6.18. Conform prevederilor art.2162 alin.(3) din Codul civil moștenitorul dobândește toate
drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate
în mod inseparabil de persoana defunctului sau care nu se pot transmite de la o persoană la alta.
2.1.6.19. Amenzile contravenționale neachitate la data decesului constituie obligații ale
defunctului ce nu pot fi transmise pe cale succesorală, ținând cont de principiul caracterului personal
al răspunderii contravenționale (art.8 din Codul contravențional).

2.2.

EVIDENŢA OBLIGAŢIILOR FAŢĂ DE BUGET

2.2.1. Organizarea evidenţei obligaţiilor faţă de BPN
2.2.1.1. Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget a fost aprobată prin Ordinul
IFPS nr.400 din 14 martie 2014 (cu completările şi modificările ulterioare).
2.2.1.2. Lista obligaţiilor reflectate SIA CCC este prezentată în modul de achitare şi evidenţă
a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, elaborat şi
aprobat de către Ministerul Finanţelor. Această listă se actualizează pe măsura operării modificărilor
în legislaţia în vigoare. Operatorul va efectua permanent actualizarea listei în sistem la solicitarea
SFS.
2.2.1.3. Procedurile ce ţin de organizarea evidenţei obligaţiilor faţă de BPN:
1) orice înscriere în sistem ce ţine de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale se
efectuează în temeiul documentelor justificative (documentelor de plată, dărilor de seamă fiscale
şi/sau documentelor fiscale interne emise de subdiviziunile SFS);
2) înscrierile în conturile personale ale contribuabilului se fac permanent şi continuu, cu
actualizare zilnică;
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3) înscrierile în conturile contribuabilului se fac în ordine cronologică de efectuare a
operaţiunilor privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei fiscale, fiecărei tranzacţii fiindu-i
atribuite data/termenul de stingere, data determinării şi data efectuării înscrierii în sistem, acestea la
rândul lor fiind ataşate la o perioadă de raportare;
4) reflectarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor se efectuează pe Dt aferent
tranzacţiilor de calculare şi pe Ct aferent tranzacţiilor de stingere.
2.2.1.4. Înscrierile în conturi:
A) privind naşterea (apariţia) obligaţiilor fiscale se efectuează în temeiul următoarelor surse
(Business proces O17.11.129 „Nașterea obligației fiscale (proces general):
a) dări de seamă fiscale prezentate de către contribuabil şi recepţionate de către subdiviziunea
SFS (DDF) conform cerinţelor art.187 al Codului fiscal;
b) dări de seamă fiscale corectate prezentate de către contribuabil conform cerinţelor art.188
al Codului fiscal;
c) informaţia aferentă impozitelor şi taxelor locale calculate de către serviciile de colectare a
impozitelor şi taxelor locale în cadrul sistemelor informaţionale utilizate;
d) documente fiscale interne elaborate în modul stabilit de SFS în scopul reflectării în sistem
a deciziilor emise de subdiviziunile SFS asupra cazurilor de încălcare fiscală;
e) documente fiscale interne elaborate în modul stabilit de SFS în scopul reflectării în sistem
a deciziilor emise de organele competente;
f) documente fiscale interne emise de subdiviziunile SFS în scopul anulării sau înscrierii
repetate a documentelor indicate la punctele a), b), c), d), e).
B) privind modificarea obligaţiei fiscale se efectuează în temeiul documentelor fiscale
interne, emise în temeiul actelor normative, precum şi în temeiurile reglementate de SFS.
C) privind stingerea obligaţiilor fiscale se efectuează:
a) în cazul achitării – în temeiul documentelor de plată;
b) în cazul anulării – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în modul stabilit de
SFS în scopul reflectării actelor legislative cu caracter general sau individual;
c) în cazul prescripţiei – în temeiul documentelor fiscale interne elaborate în modul stabilit de
SFS în scopul reflectării deciziei scrise a conducerii subdiviziunii SFS sau organelor competente
privind stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie. În cazul SCITL – în baza deciziei adoptate de
către consiliul local;
d) în cazul stingerii prin scădere – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în modul
stabilit de SFS în scopul reflectării deciziei conducerii subdiviziunii SFS sau consiliului local
privind stingerea obligaţiei fiscale prin scădere;
e) în cazul stingerii prin compensare:
- cu executare de casă – în temeiul documentelor de plată;
- fără executare de casă (pentru obligaţiile aferente unui cont trezorerial de venituri în cadrul
unui buget) – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în modul stabilit de SFS;
f) în cazul executării silite – în temeiul documentelor de plată trezoreriale privind încasările
veniturilor bugetare obţinute în urma acţiunilor de executare silită.
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Înscrierea în sistem a datelor privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiilor faţă de
BASS se efectuează în corespundere cu informaţia prezentată în mod electronic de către CNAS.
Tranzacţiile utilizate în scopul reflectării obligaţiilor în sistem sunt indicate în anexa nr.2.16.
2.2.1.5. Conturile personale ale contribuabilului se închid:
a) la finele anului fiscal de gestiune, cu condiţia înscrierii soldurilor obligaţiilor fiscale în
conturile personale deschise pentru anul fiscal următor;
b) odată cu anularea codului fiscal în modul stabilit de legislaţia fiscală în vigoare.
Înscrierea soldurilor obligaţiilor fiscale în conturile personale ale contribuabilului deschise
pentru anul fiscal următor anului fiscal de gestiune, se efectuează în corespundere cu prevederile
legilor bugetare şi în ordinea stabilită de SFS pentru fiecare an separat, ţinând cont de
particularităţile legii bugetare anuale.

2.2.2. Documentele fiscale interne
2.2.2.1. Lista documentelor fiscale interne este reflectată în anexa nr.2.17.
Documentele fiscale interne se perfectează şi se procesează în mod automatizat prin
intermediul SIA „Documente fiscale interne”, de către subdiviziunile autonome ale SFS cu drept de
emitere a documentelor fiscale interne (Ordinul SFS nr.356 din 25.06.2021).
2.2.2.2. Corectarea erorilor admise de către subdiviziunile SFS la reflectarea în sistem a
naşterii, modificării şi stingerii obligaţiei fiscale se efectuează de către subdiviziunile SFS fără
implicarea contribuabilului.
2.2.2.3. Documentele privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiilor se reflectă:
- la Codul fiscal fictiv 999, în cazurile imposibilităţii determinării codului fiscal din
operaţiile/tranzacţiile parvenite în sistem şi/sau în cazurile nerespectării razelor de deservire ale
subdiviziunilor SFS;
- la codul compartimentului clasificaţiei veniturilor bugetare 100 01 Capitolele şi paragrafele
inexistente în clasificaţia bugetară – în cazurile înscrierii operaţiilor/tranzacţiilor la clasificaţiile
veniturilor bugetare inexistente la moment în sistem.
2.2.2.4. Subdiviziunile SFS analizează zilnic înscrierile înregistrate eronat cu întreprinderea
măsurilor de rigoare de corectare a informaţiei respective.
Tipurile de documente fiscale interne
2.2.2.5. DFISC „Decizie de stingere a obligaţiilor fiscale şi/sau anulare a sumelor plătite
în plus” (anexa nr.2.19) şi DFISC pentru anularea centralizată a obligaţiilor conform art.172
alin. (3) (anexa nr.2.20)
Acest document se întocmeşte în următoarele cazuri:
1. În scopul stingerii obligaţiilor fiscale şi anulării sumelor plătite în plus prin metoda anulare
– se efectuează prin acte cu caracter general sau individual, prin actele organelor de drept şi judiciare
privind radierea din Registrul fiscal de stat, în mod obligatoriu definitive şi irevocabile, adoptate
conform legislaţiei;
Această metodă se utilizează și în scopul excluderii din sistemul de evidență al SFS a
amenzilor contravenționale restante, precum și a celor achitate în plus, reflectate la codul ECO
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143323 - Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat și codul ECO
143325 - Amenzi contravenţionale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în cazul intervenirii decesului persoanei fizice conform
informației disponibile în SISFS.
2. În scopul stingerii simplificate a obligaţiilor fiscale prin metoda scădere – se efectuează
pentru cazurile specificate la art.1741 din Codul fiscal. Această metodă nu se utilizează prin
stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere, prevăzute la art.174 şi 206 din Codul fiscal – pentru aceste
cazuri se perfectează SCAD;
3. În scopul stingerii obligaţiilor fiscale şi/sau anulării sumelor plătite în plus prin metoda
prescripţie – se efectuează în cazul expirării termenului prevăzut de legislaţia în vigoare (Hotărârea
Guvernului nr.221 din 11 aprilie 2017):
- pentru dreptul statului de a determina sau executa silit obligaţia fiscală – în baza Deciziei
privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripţie a expirat (anexa nr.2.5);
- pentru compensarea ori restituirea sumelor plătite în plus – în baza Actului de constatare a
sumelor plătite în plus care urmează a fi anulate (anexa nr.2.8).

® La completarea formularului se vor respecta următoarele cerinţe:
Metoda – se bifează obligator una din metodele de stingere a obligaţiei fiscale şi/sau anulare
a sumelor plătite în plus (implicit se bifează „anulare”).
Data aplicării deciziei – în formatul ZIUA.LUNA.ANUL se indică data stabilită pentru
reflectarea deciziei în sistemul de evidenţă al SFS (data publicării actului legislativ/normativ, în
baza căruia are loc stingerea/anularea obligaţiilor fiscale, data expirării termenului de prescripţie
sau altă dată stabilită prin actele legislative/normative).
Data adoptării deciziei – se completează implicit cu data transmiterii formularului spre
acceptare de către utilizatorul cu rol (Şef/şef adjunct) în SIA Documente fiscale interne.
Subdiviziunea SFS – se completează implicit cu codul/denumirea subdiviziunii în cadrul
căreia activează funcţionarul fiscal care completează formularul.
Motivul legal – se completează codul motivului legal care obligator trebuie să corespundă
metodei de stingere a obligaţiei fiscale şi/sau anulare a sumelor plătite în plus, conform anexei
nr.2.22.
Numărul de ordine – se completează automat de sistem.
Codul fiscal – se completează codul fiscal al contribuabilului (obligator cel existent în
Registrul fiscal de stat).
Denumirea – denumirea contribuabilului după Registrul fiscal de stat.
Codul subdiviziunii – se completează cu codul subdiviziunii contribuabilului (conform datelor
SISFS la data completării formularului).
Codul statistic al localităţii – se completează cu codul localităţii, conform CUATM, la care
este înregistrată obligaţia fiscală sau suma plătită în plus, iar în cazul completării codului
subdiviziunii – codul localităţii în care este înregistrată subdiviziunea specificată.
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Clasificaţia economică –se completează codul clasificaţiei economice, cu excepţia codurilor
economice 111122, 111123, 114130, 114290.
Buget – se completează codul bugetului.
Stins plăţi de bază – se completează suma plăţilor de bază care se stinge pentru contribuabilul
specificat. Suma se înscrie în lei şi bani.
Stins majorări de întârziere – se completează suma majorărilor de întârziere care se stinge
pentru contribuabilul specificat. Suma se completează în lei şi bani.
Stins amenzi – se completează suma sancţiunilor (amenzilor) care se stinge pentru
contribuabilul specificat. Suma se indică în lei şi bani.
Total – suma se calculează şi se completează automat de sistem, fiind egală cu suma valorilor
de pe coloanele Stins plăţi de bază, Stins majorări de întârziere şi Stins amenzi corespunzător.
Inspector – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului care completează
formularul (rol Inspector în SIA documente fiscale interne).
Şef – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului care semnează/acceptă
formularul (rol Şef/şef adjunct în SIA Documente fiscale interne)
 Funcţionarul fiscal care a întocmit formularul este responsabil de veridicitatea datelor
introduse.
 Formularul poate fi completat pentru mai mulţi contribuabili cu condiţia că pentru aceştia
se aplică aceeaşi metodă şi motiv legal de stingere a obligaţiilor fiscale sau de anulare a sumelor
plătite în plus.
 Numărul de rânduri la completarea formularului nu este limitat.
În scopul stingerii simplificate a obligaţiilor fiscale prin metoda scădere (pentru cazurile
specificate la art.1741 din Codul fiscal, fără luare a acestora la evidenţă specială) se indică motivul
legal CF74.1.
Înscrierile în formular, în funcţie de metoda specificată, se reflectă în conturile curente ale
contribuabililor cu tranzacţiile aprobate prin anexa nr.2.16:
- metoda anulare: P208 –Stins prin anulare plată de bază; M208 – Stins prin anulare
majorare de întârziere; A208 – Stins prin anulare amendă;
- metoda scădere: P206 – Stins prin scădere (+)/Restabilit (-) plată de bază; M206 – Stins
prin scădere (+)/Restabilit (-) majorare de întârziere; A206 - Stins prin
scădere (+)/Restabilit (-) amendă;
- metoda prescripţie: P207 – Stins prin prescripţie plată de bază; M207 - Stins prin
prescripţie majorare de întârziere; A207 - Stins prin prescripţie amendă.
La completarea formularului sumele reflectate în SIA CCC pe Dt – restanţe, se indică cu
semnul (+), sumele reflectate pe Ct – sume plătite în plus, se indică cu semnul (-).
Toate operaţiile/tranzacţiile efectuate prin formularul DFISC se corectează/restabilesc printrun formular DFISC, identic celui iniţial, indicând sumele cu semnul opus (spre exemplu, restabilirea
sumelor luate la evidenţă specială prin formularul DFISC se va efectua tot prin formularul DFISC
şi nu prin formularul SCAD).
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Formularul DFISC pentru anularea centralizată a obligaţiilor conform art.172 alin.(3)

(anexa nr.2.20) – reprezintă forma precompletată, care este întocmită de către I.P .CTIF, şi conţine
lista contribuabililor al căror obligaţii fiscale cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din codul fiscal. În
baza acestui formular precompletat SFS va analiza şi va efectua anularea obligaţiilor fiscale care
cad sub incidenţa articolului menţionat, în mod centralizat, utilizând metoda anulare şi codul
motivului legal CF172/3 cu denumirea „Art.172 alin.(3) din Codul fiscal”.
În cazul în care după efectuarea acţiunilor de anulare se vor depista cazuri de admitere a unor
erori, acestea se vor înlătura de către subdiviziunile SFS, prin perfectarea unui formular nou DFISC
Decizie de stingere a obligaţiei fiscale cu utilizarea motivului legal stabilit СF172/3 cu denumirea
„Art.172 alin.(3) din Codul fiscal”, indicând data adoptării deciziei 31 decembrie a anului fiscal de
gestiune, pentru care se face anularea.
2.2.2.6. Formularul F115 „Decizie de modificare a obligaţiei fiscale” (anexa nr. 2.23)
1. Formularul F115 reprezintă un document fiscal intern al SFS, care se întocmeşte în scopul
efectuării modificărilor obligaţiilor fiscale în SIA CCC pentru următoarele cazuri:
a) în scopul reflectării în SIA CCC a sumelor înregistrate la codul fiscal fictiv 999 –
modificarea se efectuează doar în cadrul aceluiaşi buget, clasificaţie economică şi localitate;
b) în scopul reflectării corecte pe subdiviziuni a sumelor achitate (inclusiv prin ordin incaso),
care s-au înscris la Nerepartizate – modificarea se efectuează doar în cadrul aceluiaşi buget,
clasificaţie economică şi localitate;
c) în scopul reflectării corecte a sumelor percepute de la debitor prin ordine incaso (art.205
din Codul fiscal), executate necorespunzător de către băncile comerciale (neindicarea în destinaţia
plăţii sau imposibilitatea identificării la momentul procesării ordinelor incaso a codului fiscal al
contribuabilului restanţier);
d) în scopul compensării obligaţiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus de la plăţi de
bază la majorări de întârziere şi invers - modificarea se efectuează doar în cadrul aceluiaşi buget,
clasificaţie economică şi localitate;
e) în scopul transferării sumelor achitate în numerar între persoane fizice interdependente, cu
condiţia confirmării în scris din partea persoanei care efectuat achitarea;
f) în scopul transferării soldurilor de pe o subdiviziune a contribuabilului pe alta (la
închiderea subdiviziunii, modificarea adresei etc.) – modificarea se efectuează doar în cadrul
aceluiaşi buget, clasificaţie economică şi localitate;
g) în scopul transferării soldurilor la modificarea adresei juridice a sediului de bază în cazul
netransferării acestora în mod automatizat de către sistem – transferul se efectuează doar în cadrul
aceleiaşi clasificaţii economice de la localitatea adresei juridice/de domiciliu anterioare la localitatea
adresei noi;
h) în scopul transferării soldurilor succesorului în cazul reorganizării întreprinderii –
modificarea se efectuează doar în cadrul aceleiaşi clasificaţii economice de la localitatea adresei
juridice/de domiciliu a predecesorului la localitatea adresei succesorului;
i) în scopul recalculării/anulării majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale
administrate de SFS, conform prevederilor art.228 din Codul fiscal;
j) în scopul reflectării în SI al SFS a sumelor calculate de către alte organe/autorităţi (inclusiv
calcularea impozitelor şi taxelor locale de către administraţiile publice locale din UTA Găgăuzia);
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k) în scopul calculării dobânzii pentru restituirea sumelor la conturile contribuabililor cu
încălcarea termenului prevăzut de legislaţie;
l) în scopul amânării/eşalonării stingerii obligaţiilor fiscale în baza contractelor/acordurilor
întocmite în acest scop;
m) în scopul rezilierii contractelor/acordurilor de amânare/eşalonare a stingerii obligaţiilor
fiscale;
n) alte cazuri, pentru care nu există careva document standard care ar permite
calcularea/modificarea obligaţiei fiscale (legi, hotărâri de Guvern, Acorduri-Memorandum etc.)
2. Se interzice întocmirea formularului F115 în scopul:
a) compensării obligaţiilor fiscale pentru diferite bugete, clasificaţii economice şi localităţi
– pentru asemenea cazuri, indiferent de valoarea sumelor, se întocmesc documentele de plată
corespunzătoare, care se execută ulterior de Direcția Trezorerie de Stat şi/sau de trezoreriile
regionale prin metoda de casă;
b) modificării sumelor calculate de contribuabil prin dări de seamă fiscale – pentru asemenea
cazuri contribuabilul prezintă dări de seamă corectate (dacă eroarea a fost comisă de contribuabil)
sau se întocmeşte formularul CIR „Cererea de înscriere repetată a documentului (dacă eroarea a fost
comisă la procesarea dării de seamă de către operator);
c) transferării sumelor achitate de la un contribuabil la altul, cu excepţia cazurilor motivate
aferente prestatorilor serviciilor de plată şi cazurile specificate la pct.1 lit.(e), (pct.2.2.2.6.);
d) calculării/recalculării/anulării majorărilor de întârziere pentru tranzacţiile cu termen de
plată mai mare ca 31.12.2012, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.1 lit.(i), (pct.2.2.2.6.);
e) recalculării/anulării majorărilor de întârziere în cazurile calculării neîntemeiate a acestora
în mod automatizat de către sistem (asemenea situaţii vor fi comunicate, examinate şi soluţionate).
3. La completarea formularului urmează a fi respectate următoarele cerinţe:
Data adoptării deciziei – se completează implicit cu data transmiterii formularului spre
acceptare de către persoana cu rol de Şef/şef adjunct în SIA Documente fiscale interne.
Subdiviziunea SFS – se completează implicit cu codul/denumirea subdiviziunii în cadrul
căreia activează funcţionarul fiscal care completează formularul.
Numărul de ordine – se completează automat de sistem.
Codul fiscal – se completează codul fiscal al contribuabilului (obligator cel existent în
Registrul fiscal de stat).
Denumirea – denumirea contribuabilului după Registrul fiscal de stat.
Codul subdiviziunii – se completează cu codul subdiviziunii contribuabilului (conform datelor
SISFS la data completării formularului).
Codul statistic al localităţii – se completează cu codul localităţii, conform CUATM, la care
este înregistrată obligaţia fiscală sau suma plătită în plus, iar în cazul completării codului
subdiviziunii – codul localităţii în care este înregistrată subdiviziunea specificată.
Clasificaţia economică – se completează codul clasificaţiei economice.
Buget – se completează codul bugetului, cu excepţia bugetului 5 (BASS).
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Codul tranzacţiei – se completează codul tranzacţiei de tip P2**, M2**, A2**, P3**, M3**,
A3**, conform anexei nr.2.16, cu excepţia tranzacţiilor P201, A201, P206,M206, A206, P207,
M207, A207, P208, M208, A208.
Termen de plată – se completează cu data scadenţei obligaţiei fiscale (reală), în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare, care nu trebuie să fie mai mică decât data înregistrării obligaţiei
supuse modificării (termen de plată, data deciziei etc.). tranzacţiile cu termen de până la 01.01.2013
se reflectă în SIA CCC cu data de 01.01.2013.
Suma – se completează suma obligaţiei, supuse modificării. Suma se înscrie în lei şi bani.
Numărul documentului de sistem care se corectează – numărul documentului indicat trebuie
să existe în SISFS.
Nota – câmp prevăzut pentru informaţie explicativă suplimentară.
Total – suma se calculează şi se completează automat de sistem, fiind egală cu suma valorilor
de pe coloana Suma.
Inspector – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului care completează
formularul (rol Inspector în SIA Documente fiscale interne).
Şef – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului care semnează/acceptă
formularul (rol Şef/şef adjunct în SIA Documente fiscale interne).
 Funcţionarul fiscal care a întocmit formularul este responsabil de veridicitatea datelor
introduse.
 Formularul poate fi completat pentru mai mulţi contribuabili fără careva excepţii.
 Numărul de rânduri la completarea formularului nu este limitat.
4. La perfectarea formularului F115 se vor utiliza tranzacţiile:
a) de achitare/restituire prin ordin de plată:
P202 – Achitat (+)/Restituit (-) plată de bază; M202 - Achitat (+)/Restituit (-) majorare de întârziere;
A202 - Achitat (+)/Restituit (-) amendă. Pentru reflectarea sumelor restituite de la codul fiscal fictiv
999 sumele se indică cu semnul (-), pentru reflectarea sumelor plătite în SIA CCC sumele se indică
cu semnul (+). Aceste tranzacţii se utilizează exclusiv pentru cazurile specificate la alin.1 lit. a) şi
b).
b) de percepere prin ordin incaso:
P203 – Perceput prin ordin incaso plată de bază; M203 - Perceput prin ordin incaso majorare de
întârziere; A203 - Perceput prin ordin incaso amendă; P204 – Perceput de la debitor prin ordin
incaso plată de bază; M204 - Perceput prin ordin incaso majorare de întârziere; A204 - Perceput
prin ordin incaso amendă. Aceste tranzacţii se utilizează pentru cazurile specificate la alin.1, lit.c).
Corectarea sumelor se va efectua utilizând tranzacţiile menţionate cu semnele +/-.
c) de compensare a obligaţiei din contul sumelor plătite în plus:
P205 – Stins (+)/Utilizat (-) plată de bază prin compensare fără executare de casă; M205 - Stins
(+)/Utilizat (-) majorare de întârziere prin compensare fără executare de casă. Sumele plătite în plus
se utilizează cu semnul (-), iar obligaţiile se compensează (se sting) cu semnul (+). Aceste tranzacţii
se utilizează pentru cazurile specificate la alin.1 lit.d).
d) de transmitere a soldului la alt oficiu, subdiviziune, contribuabil:
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P212 – Bilanţ:>>> pe Dt (-)/pe Ct (+) transmis plăţi de bază; M212 - Bilanţ:>>> pe Dt (-)/pe Ct (+)
transmis majorare de întârziere; A212 - Bilanţ:>>> pe Dt (-)/pe Ct (+) transmis amendă. Soldurile
de pe Dt se vor transfera cu semnul (-), iar cele de pe Ct cu semnul (+). Aceste tranzacţii se utilizează
pentru cazurile specificate la alin.1 lit.e), f), g), h) şi la alin.2 lit.c);
e) de primire a soldului de la alt oficiu, subdiviziune, contribuabil:
P213 – Bilanţ:>>> pe Dt (-)/pe Ct (+) primit plăţi de bază; M213 - Bilanţ:>>> pe Dt (-)/pe Ct (+)
primit majorare de întârziere; A213 - Bilanţ:>>> pe Dt (-)/pe Ct (+) primit amendă. Soldurile de pe
Dt se vor transfera cu semnul (-), iar cele de pe Ct cu semnul (+). Aceste tranzacţii se utilizează
pentru cazurile specificate la alin.1 lit.e), f), g), h) şi la alin.2 lit.c);
f) de calculare/recalculare a majorărilor de întârziere de către SFS:
M201 Calculat (+)/Micşorat (-) majorare de întârziere pe decizia SFS. Sumele calculate suplimentar
se indică cu semnul (+), sumele recalculate/micşorate se indică cu semnul (-). Această tranzacţie se
utilizează prin cazurile specificate la pct.1 lit.i);
g) de calculare a obligaţiilor de către alte organe/autorităţi:
P301 – Calculat (+)/Micşorat (-) plată de bază pe decizia altui organ/autoritate; M301 - Calculat
(+)/Micşorat (-) majorare de întârziere pe decizia altui organ/autoritate; A301 - Calculat
(+)/Micşorat (-) amendă pe decizia altui organ/autoritate. Sumele calculate de alte organe/autorităţi
se indică cu semnul (+), sumele recalculate/micşorate se indică cu semnul (-). Aceste tranzacţii se
utilizează pentru cazurile specificate la pct.1 lit.j);
h) de calculare a dobânzii:
P210 – acceptat restituire. Pentru reflectarea corectă a sumei dobânzii ce urmează a fi restituită din
buget, suma calculată se va indica cu semnul (-). Aceste tranzacţii se utilizează pentru cazurile
specificate la pct.1 lit.k);
i) de amânare/eşalonare a plăţilor şi restabilire a acestora:
P209 – Amânat sau eşalonat (-)/Restabilit (+) plăţi de bază cu calcularea majorării de întârziere;
M209 - Amânat sau eşalonat (-)/Restabilit (+) majorare de întârziere; A209 - Amânat sau eşalonat
(-)/Restabilit (+) amendă; P219 - Amânat sau eşalonat (-)/Restabilit (+) plăţi de bază fără calcularea
majorării de întârziere. Pentru amânarea/eşalonarea plăţilor sumele se vor indica cu semnul (-) şi se
vor restabili cu semnul (+). Aceste tranzacţii se utilizează pentru cazurile specificate la pct.1 lit.l);
j) de reziliere a contractului aferent plăţilor amânate/eşalonate:
P211 – Rezilierea contractului eferent plăţi de bază amânate/eşalonate; M211 - Rezilierea
contractului eferent majorării întârziere amânate/eşalonate; A211 - Rezilierea contractului eferent
amenzilor amânate/eşalonate. Sumele se vor indica cu semnul (+). Aceste tranzacţii se utilizează
pentru cazurile specificate la pct.1 lit.m);
k) pentru alte cazuri nespecificate, în funcţie de situaţie, se vor utiliza doar tranzacţiile
admisibile pentru perfectarea formularului F115, specificate la pct. 3.

! Se interzice utilizarea tranzacţiilor generate în baza documentelor emise de contribuabil (de
tip P1**, M1**, A1**) şi tranzacţiilor generate de sistemul informațional (de tip P4**, M4**,
A4**) la completarea formularului.

®

Toate modificările obligaţiilor fiscale aferente unui contribuabil se efectuează de către

subdiviziunea SFS conform razei de deservire a contribuabilului, indiferent unde sunt efectuate
tranzacţiile acestuia. În scopul diminuării restanţelor, modificările obligaţiilor fiscale pot fi efectuate
67

de către subdiviziunile SFS unde se înregistrează restanţa, coordonând în prealabil cu subdiviziunea
SFS din raza de deservire a contribuabilului (pentru a nu dubla tranzacţiile).

2.2.2.7.

Formularul CAD „Cerere de anulare a documentelor” (anexa nr.2.24)

Formularul CAD reprezintă un document fiscal intern al SFS, care se întocmeşte în scopul
anulării la solicitarea contribuabilului sau la iniţiativa SFS a dării de seamă înscrise în SISFS,
prezentate în conformitate cu prevederile art.188 din Codul fiscal, în cazul imposibilităţii
determinării unor situaţii neregulamentare (nu pot fi determinate condiţiile de respectare a
identificării dărilor de seamă drept repetate etc.).

! Formularul se întocmeşte pentru fiecare document separat ce necesită a fi anulat.
®La completarea acestuia urmează a fi respectate următoarele cerinţe:
Data cererii – se completează implicit cu data transmiterii formularului spre acceptare de către
persoana ce deţine rol de Şef/şef adjunct în SIA Documente fiscale interne.
Subdiviziunea SFS – se completează implicit cu codul/denumirea subdiviziunii în cadrul
căreia activează funcţionarul fiscal care completează formularul.
Numărul documentului în sistem – se indică numărul documentului în sistem care urmează a
fi anulat. Numărul documentului indicat trebuie să existe în SISFS şi nu trebuie să fi fost anulat
anterior.
Tipul documentului – se completează implicit cu tipul/denumirea documentului aferent
numărului documentului în sistem introdus.
Notă – se indică informaţie explicativă suplimentară.
Inspector – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului, conform Active
Directory, care completează formularul (rol Inspector în SIA Documente fiscale interne).
Şef – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului, conform Active
Directory, care semnează/acceptă formularul (rol Şef/şef adjunct în SIA Documente fiscale interne).

! Se interzice anularea formularelor CAD prin formularul CAD.
Funcţionarul fiscal care a întocmit formularul este responsabil de veridicitatea datelor
introduse.
Notă: În cazul prezentării dărilor de seamă corectate de către contribuabili, pentru una și
aceeași perioadă, se întocmește formularul CADAUTO de SIA al SFS.

2.2.2.8. Formularul CIR „Cerere de înscriere repetată a documentului” (anexa nr.2.25)
Business proces I34.11.115 „Corectarea documentelor fiscale prin formularul CIR”
Formularul CIR reprezintă un document fiscal intern al SFS, care se întocmeşte în scopul
solicitării înscrierii repetate a documentelor fiscale în cazurile când acestea au fost înscrise eronat
în SISFS de către operator la introducerea datelor.
68

! Formularul se întocmeşte pentru fiecare document ce necesită a înscris repetat.
®Formularul se completează respectând următoarele cerinţe:
Data cererii – se completează implicit cu data transmiterii formularului spre acceptare de către
persoana ce deţine rol de Şef/şef adjunct în SIA Documente fiscale interne.
Subdiviziunea SFS – se completează implicit cu codul/denumirea subdiviziunii în cadrul
căreia activează funcţionarul fiscal care completează formularul.
Numărul documentului în sistem – se indică numărul documentului în sistem care urmează a
fi înscris repetat. Numărul documentului indicat trebuie să existe în SISFS şi nu trebuie să fi fost
anulat anterior.
Tipul documentului – se completează implicit cu tipul/denumirea documentului aferent
numărului documentului în sistem introdus;
Notă – se indică erorile sau numărul rândurilor din documentul fiscal, în care au fost comise
erori.
Inspector – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului, conform Active
Directory, care completează formularul (rol Inspector în SIA Documente fiscale interne).
Şef – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului, conform Active
Directory, care semnează/acceptă formularul (rol Şef/şef adjunct în SIA Documente fiscale interne).

! Se interzice anularea formularelor CIR prin formularul CAD.
Funcţionarul fiscal care a întocmit formularul este responsabil de veridicitatea datelor
introduse.

2.2.2.9. Formularul CRDA „Cererea de restabilire a documentului anulat” (anexa nr.2.26)
Formularul CRDA reprezintă un document fiscal intern al SFS, care se întocmeşte în scopul
restabilirii documentului, anulat prin documentul fiscal intern CADAUTO sau CAD, drept urmare
a prezentării de către contribuabil a dării de seamă corectate cu nerespectarea prevederilor art.188
alin.(4) din Codul fiscal.
Acest formular se va întocmi şi în cazul anulării eronate a unei dări de seamă de către
funcţionarul fiscal doar cu acceptul Direcţiei evidenţă şi informaţii fiscale din cadrul SFS.

!Formularul se întocmeşte pentru fiecare document separat ce necesită a fi restabilit.
®La completarea formularului urmează a fi respectate următoarele cerinţe:
Data cererii – se completează implicit cu data transmiterii formularului spre acceptare de către
persoana ce deţine rol de Şef/şef adjunct în SIA Documente fiscale interne.
Subdiviziunea SFS – se completează implicit cu codul/denumirea subdiviziunii în cadrul
căreia activează funcţionarul fiscal care completează formularul.
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Numărul documentului în sistem (NDS) – se indică numărul documentului în sistem care
urmează a fi restabilit. Acest număr trebuie să existe în SISFS cu statul anulat.
Inspector – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului, conform Active
Directory, care completează formularul (rol Inspector în SIA Documente fiscale interne).
Şef – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului, conform Active
Directory, care semnează/acceptă formularul (rol Şef/şef adjunct în SIA Documente fiscale interne).
Funcţionarul fiscal care a întocmit formularul este responsabil de veridicitatea datelor
introduse.

!

Nu se admite restabilirea documentelor fiscale interne anulate prin formularul CAD şi

documentelor de tip listă, care se corectează per rând (IAL_____, IAS____, IALS14, TDLMS09,
TVAFACT, unde semnul „___” reprezintă versiunea formularului).

2.2.2.10. Formularul SCAD „Stingerea prin scădere şi luarea la evidenţă specială a obligaţiei
fiscale” (anexa nr.2.27)
Formularul SCAD este un document fiscal intern, care se emite în scopul reflectării deciziei
privind luarea/restabilirea la/de la evidenţă specială.
La perfectarea documentului fiscal intern SCAD se va indica unul din motivele legale,
specificate în anexa nr.2.28.

! Formularul

se întocmeşte doar de către subdiviziunea SFS din raza de deservire a

întreprinderii de bază.

®La completarea formularului urmează a fi respectate următoarele cerinţe:
Data emiterii documentului – se completează implicit cu data transmiterii formularului spre
acceptare de către Şef/şef adjunct.
Subdiviziunea SFS emitentă (din raza de deservire a întreprinderii de bază) – se completează
implicit cu codul/denumirea subdiviziunii SFS în cadrul căreia activează funcţionarul fiscal, care
completează formularul.
Nr. şi data deciziei – se completează cu nr. şi data calendaristică când a fost adoptată Decizia
despre stingerea prin scădere a obligaţiilor fiscale (inclusiv a căror executare silită este imposibilă)
şi luarea acestora la evidenţă specială, conform Registrului din anexa nr.2.14. Se completează în
cazul luării obligaţiei la evidenţă specială (ES), prin bifarea pct.1 din anexa nr.2.27.
Data scadenţei, termenul limită de aflare la evidenţă specială – se completează cu datele
specificate în Decizia despre stingerea prin scădere a obligaţiilor fiscale (inclusiv a căror executare
silită este imposibilă) şi luarea acestora la evidenţă specială. Se completează în cazul luării obligaţiei
la evidenţă specială prin bifarea pct.1 din anexa nr.2.27.
Termenul limită de aflare la evidenţă specială – se completează implicit cu data scadenţei +
6 ani.
70

Motivul legal – se completează codul motivului legal din lista motivelor legale, conform
anexei nr.2.28.
Codul fiscal – se completează codul fiscal al contribuabilului (obligator existent în Registrul
fiscal de stat).
Denumirea contribuabilului – după introducerea codului fiscal se completează implicit cu
denumirea contribuabilului din Registrul fiscal de stat.
Codul subdiviziunii SFS aferent obligaţiei – se completează cu codul subdiviziunii SFS,
conform clasificatorului.
Codul subdiviziunii aferente obligaţiei – se completează cu codul subdiviziunii
contribuabilului (obligator înregistrate în SISFS la data completării formularului).
Codul statistic al localităţii aferente obligaţiei – se completează cu codul localităţii, conform
CUATM, la care este înregistrată obligaţia fiscală. În cazul completării codului subdiviziunii aceasta
trebuie să fie înregistrată în localitatea specificată. Se completează obligatoriu în cazul luării
obligaţiei la evidenţă specială prin bifarea pct.1 din anexa nr.2.27, sau restabilirii (bifarea pct.RP
sau RPA din pct.4).
Clasificaţia economică – se completează codul clasificaţiei economice (cu excepţia
clasificaţiilor economice 111122, 111123, 114130, 114290). Se completează obligatoriu în cazul
luării obligaţiei la evidenţă specială (prin bifarea pct.1din anexa nr.2.13) sau restabilirii (bifarea
pct.RP sau RPA din pct.4).
Buget – se completează codul bugetului. Se completează obligatoriu în cazul luării obligaţiei
la evidenţă specială (bifarea pct.1) sau restabilirii (bifarea pct.RP sau RPA din pct.4).
Stins plăţi de bază – se completează suma plăţilor de bază care se stinge pentru contribuabilul
specificat. Se completează obligatoriu în cazul luării obligaţiei la evidenţă specială (bifarea pct.1)
sau restabilirii (bifarea pct.RP sau RPA din pct.4). Suma se completează în lei şi bani.
Stins majorări de întârziere – se completează suma majorărilor de întârziere care se stinge
pentru contribuabilul specificat. Se completează obligatoriu în cazul luării obligaţiei la evidenţă
specială (bifarea pct.1) sau restabilirii (bifarea pct.RP sau RPA din pct.4). Suma se completează în
lei şi bani.
Stins sancţiuni – se completează suma sancţiunilor (amenzilor) care se stinge pentru
contribuabilul specificat. Se completează obligatoriu în cazul luării obligaţiei la evidenţă specială
(bifarea pct.1) sau restabilirii (bifarea pct.RP sau RPA din pct.4). Suma se completează în lei şi bani.
Total – se calculează şi se completează automat de sistem, fiind egală cu suma valorilor de pe
coloanele Stins plăţi de bază, Stins majorări de întârziere şi Stins sancţiuni corespunzător.
NDS – se indică numărul documentului în sistem (obligatoriu existent în SISFS) doar pentru
formulare SCAD, cu indicarea datei in rubrica Data restabilirii. Se completează numai la bifarea
unei operaţii în cazul restabilirii obligaţiei fiscale din evidenţă specială (pct.4). Suma de control pe
document – se calculează şi se completează automat de sistem, fiind egală cu suma valorilor Total
Stins plăţi de bază , Total Stins majorări de întârziere şi Total Stins sancţiuni.
Inspector – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului care completează
formularul (rol Inspector).
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Şef/şef adjunct – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului care
semnează/acceptă formularul (rol Şef/şef adjunct).

2.2.2.11. Formularul PRS Modificarea obligaţiei fiscale, trecute în calitate de prejudiciu,
conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune, stabilite prin acte executorii, altele,
decât cele emise de SFS (anexa nr.2.29)
Formularul PRS – reprezintă un document fiscal intern emis de SFS, care se întocmeşte în
scopul efectuării modificărilor obligaţiilor fiscale în SIA CCC în cazurile de trecere a obligaţiilor
fiscale în statut (categoria) de prejudiciu adus bugetului în temeiul documentelor executorii, inclusiv
de succesiune, stabilite prin acte executorii, altele decât cele emise de SFS.
Sumele obligaţiei fiscale, trecute în calitate de prejudiciu, conform documentelor executorii,
inclusiv din succesiune, stabilite prin acte executorii, altele, decât cele emise de SFS se vor reflecta
la clasificaţia economică ECO 142235 la BS. La această clasificaţie economică urmează a ţine
evidenţa sumelor apărute ca urmare a executării documentelor instanţelor de judecată translative de
obligaţii (hotărâri ale instanţei de judecată, acte notariale), care pot include atât sume ale obligaţiilor
fiscale conform prevederilor Codului fiscal, cât şi sume ce ţin de repararea prejudiciului adus
statului.
Printre cazurile de transfer (translare) de datorii în baza hotărârilor instanţelor de judecată şi
actelor notariale se consideră:
 răspunderea subsidiară în cadrul procesului de insolvabilitate (când o parte sau toată suma
restanţei este pusă în sarcina persoanelor culpabile pentru a fi achitată);
 stabilirea achitării sumelor drept prejudiciu adus bugetului în baza hotărârilor instanţelor
de judecată, unde sarcina achitării este stabilită tot pentru contribuabil, dacă nu există pedeapsa
complementară – lichidarea, sau în sarcina persoanelor concrete care se fac culpabile de săvârşirea
infracţiunii, dacă este dispusă lichidarea entităţii;
 transferul de obligaţii în cazul succesiunii – când sarcina achitării restanţei este pusă pe
seama succesorilor;
 stabilirea de sancţiuni pecuniare în baza hotărârii instanţei de judecată, în cazul când
obligaţia este pusă în seama entităţii şi persoanei cu funcţie de răspundere a acesteia;
 alte cazuri, pentru care nu există careva document standard elaborat în scopul ţinerii
evidenţei, dar care întruneşte condiţiile legislaţiei în vigoare la subiect.

! Se interzice utilizarea formularului PRS în procesul de ţinere a evidenţei fiscale în cazurile
în care actul normativ şi acţiunile întreprinse nu corespund cazurilor descrise mai sus.

®La completarea formularului urmează a fi respectate următoarele cerinţe:
Data întocmirii formularului – se completează implicit de sistem cu data transmiterii
formularului spre acceptare de către persoana cu rol DFI – Şef în SIA „Documente fiscale interne”;
Subdiviziune SFS – se completează implicit de sistem cu codul şi denumirea subdiviziunii în
cadrul căreia activează funcţionarul fiscal care întocmeşte formularul;
DDF – se completează implicit de sistem cu codul şi denumirea DDF din care face parte
subdiviziunea SFS;
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Numărul documentului – se generează automat de sistem;
Documentul executoriu – se completează cu numărul şi data emiterii documentului de către
organul/persoana ca a emis acest document.
Data transfer/preluare – reprezintă data din documentul executoriu din care urmează a aplica
cadrul legal de a clarifica obligaţia fiscală drept prejudiciu adus bugetului şi trecut drept răspundere
subsidiară persoanelor care nu au fost grevate de obligaţia privind achitarea sumelor la BPN (data
cu care se va reflecta în SIA CCC);
Funcţionar fiscal – se completează implicit cu codul, numele şi prenumele utilizatorului care
completează formularul;
Şef – se completează implicit cu numele şi prenumele utilizatorului care semnează/acceptă
formularul.
În partea I din tabel:
- coloanele 1 şi 2 - se completează cu codul fiscal şi denumirea contribuabilului de la care
trec sumele obligaţiilor fiscale în statut de prejudiciu faţă de buget;
- coloana 3 – se completează cu clasificaţia economică, unde este înscrisă obligaţia fiscală a
contribuabilului în SIA CCC, cu excepţia codurilor ECO aferente BASS;
- coloana 4 – se completează cu codul tranzacţiei de tip P2**, M2**, A2**, corespunzător
tipului de obligaţie fiscală (plată de bază, majorare de întârziere, amendă);
- coloana 5 – codul bugetului se înregistrează automat de sistem;
- coloana 6 – se completează cu codul localităţii, conform GUATM, la care este înregistrată
obligaţia fiscală (în SIA CCC), care urmează a fi transmisă la succesor în calitate
de prejudiciu cu răspundere subsidiară;
- coloana 7 şi coloana 11 – suma se indică în lei şi bani. Totalul se indică automat de sistem;
În partea II din tabel (preluarea la clasificaţia economică ECO142235, ca plăţi de bază cu
tranzacţia P123, la BS a prejudiciului):
- coloana 8 şi coloana 9 – se înregistrează codul fiscal şi denumirea contribuabilului la care
trec sumele obligaţiilor fiscale cu statut de prejudiciu faţă de buget (poate fi un
singur contribuabil sau mai mulţi, sau acelaşi contribuabil);
- coloana 10 – se completează cu codul localităţii, conform GUATM, la care urmează a fi
înregistrată suma prejudiciului (în SIA CCC) şi care va corespunde codului
statistic de la locul unde este înregistrat sediul contribuabilului, care a preluat
prejudiciul cu răspundere subsidiară;
- coloana 12 (NOTĂ) – este prevăzută pentru informaţia suplimentară aferentă documentului
executoriu, în baza căruia au fost modificate obligaţiile fiscale (trecute/preluate
sumele la evidenţă drept prejudiciu faţă de buget).
Corectarea/modificarea datelor în cazul depistării unor erori în formularul PRS, se va efectua
prin înscrierea repetată a formularului aprobat anterior, prin aplicarea bifei în formular la
compartimentul „Document de corectare” cu indicarea numărului documentului din sistem.
A) La transferarea sumelor restante ale contribuabilului radiat (plăţi de bază, majorări de
întârziere, amenzi) se întocmeşte formularul PRS cu utilizarea tranzacţiilor corespunzătoare
situaţiei:
- în partea I – P212 – „Transmis plăţi de bază”, M212 – „Transmis majorare de întârziere”,
A212 – „Transmis amenda” pentru fiecare clasificaţie economică, cu indicarea localităţii în care au
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fost înregistrate aceste solduri. În acest caz, în mod obligatoriu, în coloana „NOTĂ” va fi indicat
numărul şi data documentului executoriu.
B) Sumele obligaţiilor fiscale se înscriu în contul curent al persoanei/persoanelor atrase la
răspundere subsidiară, prin utilizarea tranzacţiei:
- în partea II – P213 – „Primit plăţi de bază” la ECO 142235, la localitatea conform
sediului/reşedinţei (domiciliului) persoanei/persoanelor, care au preluat aceste sume, pentru
achitarea lor definitivă.
Toate modificările obligaţiilor fiscale trecute în calitate de prejudiciu, conform documentelor
executorii, inclusiv din succesiune, stabilite prin acte executorii, altele decât cele emise de SFS, se
efectuează de către subdiviziunea SFS în raza de deservire a cărui este contribuabilul care transmite
obligaţiile fiscale în calitate de prejudiciu cu informarea părţii/părţilor subdiviziunii SFS care va/vor
prelua prejudiciul în cauză.
În cazul obligaţiilor aferente BASS, transferul/preluarea mijloacelor încasate la BASS,
conform documentelor executorii privind răspunderea subsidiară, se va efectua de către CNAS.

2.2.2.12. Formularul PRSA Distribuirea sumei achitate la buget drept prejudiciu conform
răspunderii subsidiare, în mod solidar, a părților implicate (anexa nr.2.30)
Formularul PRSA - reprezintă un document fiscal intern emis de SFS, care se întocmește de
către funcționarul fiscal în scopul distribuirii sumelor achitate la clasificația economică ECO 142235
(Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii,
inclusiv din succesiune) între părțile implicate în proces, stabilite prin actul judecătoresc pentru
fiecare caz în parte.
Sumele achitate a obligațiilor fiscale trecute în calitate de prejudiciu adus bugetului, conform
documentelor executorii, inclusiv din succesiune, stabilite prin acte executorii, altele, decât cele
emise de SFS, se reflectă la clasificația economică ECO 142235 la bugetul de stat, drept plăți de
bază.
La aceasta clasificație economică se reflectă sumele aferente BS, achitate în scopul executării
documentelor instanţelor de judecată translative de obligații (hotărâri ale instanțelor de judecată,
acte notariale), care pot include atât sume ale obligațiilor fiscale în sensul prevederilor Codului
fiscal, cât sume ce țin de repararea prejudiciului adus statului.
Utilizarea formularului PRSA se efectuează exclusiv în scopul distribuirii în mod solidar a
sumei achitate la buget drept prejudiciu conform răspunderii subsidiare a părților implicate.

!

Formularul se completează pentru fiecare sumă, achitată la capitolul dat, de către

subdiviziunea SFS în dependență de raza de deservire a plătitorului, doar în cazul răspunderii
solidare.
Formularul se completează respectând următoarele cerințe:
Tipul documentului - se bifează obligatoriu una din opțiunile „primar” sau „de corectare”. În
cazul bifării opțiunii „de corectare” se va completa, în mod obligator, NDS supus corectării.
Data întocmirii documentului și numărul documentului - se completează implicit de sistem cu
data perfectării includerii formularului de către persoana responsabilă în SIA „Documente fiscale
interne”
Subdiviziunea SFS - se completează implicit de sistem cu codul/denumirea subdiviziunii în
cadrul căreia activează funcționarul fiscal care completează formularul.
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Partea I. Cu referință la documentul executoriu:
- Se completează boxa de către funcționarul fiscal cu numărul documentului de sistem a
formularului PRS, în temeiul căruia se efectuează acțiunile, doar în cazul în care în acesta este bifată
opțiunea „Răspundere solidară”.
- Formularul PRSA nu se va valida în SI al SFS în cazul în care în formularul PRS, implicat
în acțiune, nu este bifată opțiunea „Răspunderea solidară”.
- Informația aferentă altor poziții din partea I, se completează automat de sistem în baza
datelor din formularul PRS, a cărui NDS a fost specificat în boxa de mai sus.
Partea II. Cu referință la documentul de plată:
- Se completează boxa de către funcționarul fiscal cu numărul documentului de sistem a
documentului de plată, suma căruia urmează a fi distribuită în mod solidar între părțile implicate.
- Informația aferentă altor poziții din partea II se completează automat de sistem, conform
informației din documentul de plată a cărui NDS a fost specificat în boxa corespunzătoare.
Partea III. Distribuirea sumei stinse:
Informația din tabel se va completa implicit de sistem, fără implicarea funcționarului fiscal, și
anume:
- informația din coloanele 2, 3, 4 și 6 - din formularul PRS conform NDS indicat în partea I;
- informația din coloana 5 - din documentul de plată conform NDS indicat în partea II.
Informația din tabel nu poate fi completată cu alte date decât cele specificate în formularele
NDS, al cărora au fost menționate în Partea I și Partea II, implicate în procesul nemijlocit (concret)
respectiv.
Stingerea obligațiilor fiscale, în temeiul formularului PRSA, aferent plăților trecute în calitate
de prejudiciu, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune, stabilite prin acte
executorii, altele, decât cele emise de SFS, se efectuează de către subdiviziunea SFS, în a cărei rază
de deservire se află contribuabilul, care a efectuat plata la capitolul clasificației economice ECO
142235 cu informarea părților și a subdiviziunilor SFS unde se deservesc.
Informarea părților se va asigura prin intermediul cutiei poștale, prin poștă sau alte dispozitive
disponibile.
2.2.3. Administrarea perioadelor de raportare
2.2.3.1. Perioada de raportare poate fi închisă sau deschisă. Perioada de raportare se închide
la o dată determinată. Determinarea datei de închidere a perioadei de raportare ţine de competenţa
SFS.
2.2.3.2. Perioada de raportare închisă include tranzacţiile, al căror termen de calculare,
modificare şi stingere revine perioadei corespunzătoare, cât şi tranzacţiile de calculare, modificare
şi stingere aferente perioadelor de raportare precedente, acestea fiind procesate până la data
închiderii perioadei de raportare respective.
2.2.3.3. La închiderea perioadei de raportare se fixează majorarea de întârziere şi soldurile
obligaţiilor aferente perioadei respective, care ulterior rămân neschimbate.
La închiderea perioadei de raportare se recalculează soldurile istorice (anuale).
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2.2.3.4. Pe parcursul perioadei de raportare deschise majorarea de întârziere şi soldurile sânt
variabile şi se modifică în funcţie de actualizarea informaţiilor în sistem.

2.2.4. Administrarea termenelor
2.2.4.1. Transferarea termenelor de prezentare a dării de seamă fiscale/de stingere a obligaţiei
fiscale în sistem se efectuează în mod automat.
2.2.4.2. În conformitate cu art.228 alin.(2) din Codul fiscal, majorarea de întârziere
(penalitatea) se calculează pentru perioada care începe după scadenţa plăţii de bază şi care se încheie
în ziua plăţii ei efective inclusiv.
2.2.4.3. Scadenţa reprezintă termenul de stingere a obligaţiei fiscale, astfel încât calcularea
majorării de întârziere (penalităţii) derulează din ziua imediat următoare termenului de stingere a
obligaţiei fiscale.
2.2.4.4. Dacă în condiţiile art.129 pct.8 din Codul fiscal a avut loc transferarea termenului de
plată, se transferă respectiv şi data derulării calculării majorării de întârziere (penalităţii).
Dacă data derulării calculării majorării de întârziere (penalităţii) revine pentru o zi de odihnă,
transferarea datei de calculare a majorării de întârziere (penalităţii) nu se efectuează.

2.2.5. Administrarea soldurilor
2.2.5.1. Soldul se calculează pentru plăţile care se înscriu în conturi privind naşterea
obligaţiilor fiscale, şi anume:
a) pe Codul fiscal al contribuabilului/codul localității de amplasare a subdiviziunii
(subdiviziunilor) contribuabilului;
b) pe codul subdiviziunii SFS al contribuabilului/codul localității de amplasare a subdiviziunii
(subdiviziunilor) contribuabilului;
c) pe buget şi pe codul compartimentului clasificaţiei veniturilor bugetare;
d) pe tip de plată în cadrul unei clasificaţii bugetare (plată de bază, majorare de întârziere).
2.2.5.2. Treapta inferioară de calculare a soldului reprezintă în calitate de obiect: Codul fiscal
al contribuabilului, SFS, codul statistic al localităţii, codul subdiviziunii; în calitate de subiect:
clasificaţia veniturilor bugetare aferentă unui buget şi tipul de plată.
2.2.5.3. Compensarea între soldurile debitoare şi creditoare se efectuează la nivelul celei mai
inferioare trepte.
În cazul anulării unei clasificaţii economice, se asigură trecerea soldurilor obligaţiilor fiscale
şi a sumelor plătite în plus de la clasificaţia economică anulată la cea succesoare, în termen de pînă
la următoarea dată de închidere a perioadei de raportare. Soldul se transferă doar la clasificaţiile
economice pentru care este setată calcularea soldului.
2.2.5.4. Soldurile iniţiale încărcate în sistem reprezintă solduri formate la situaţia din 31
decembrie 2012.
2.2.5.5. Ulterior datei indicate, soldul se stabileşte ca diferenţă între totalul sumelor debitoare
şi totalul sumelor creditoare.
2.2.5.6. Atunci când totalul sumelor debitoare este mai mare decât totalul sumelor creditoare,
contul prezintă sold debitor, iar valoarea acestuia – restanţă.
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2.2.5.7. Atunci când totalul sumelor debitoare este egal cu totalul sumelor creditoare, contul
prezintă sold debitor cu valoarea zero.
2.2.5.8. Atunci când totalul sumelor creditoare este mai mare decât totalul sumelor debitoare,
contul prezintă sold creditor, iar valoarea acestuia – sumă plătită în plus.
2.2.5.9. Măsurile de asigurare a încasării şi/sau măsurile de executare silită pot fi aplicate
asupra soldului debitor doar în cazul satisfacerii concomitente a următoarelor condiţii:
a) soldul debitor nu se încadrează în acea obligaţie ce nu reprezintă restanţă, conform
prevederilor din pct.2.2.7.16;
b) soldul debitor nu poate fi stins prin compensare din contul soldului creditor.

2.2.6. Administrarea majorării de întârziere (penalităţii)
2.2.6.1. În conformitate cu art.228 alin.(1) din Codul fiscal, în sistem majorarea de întârziere
se calculează în mod electronic fără a fi emisă vreo decizie. Majorarea de întârziere se calculează
pentru perioada de timp care începe după scadenţa (termenul stabilit pentru stingerea) plăţii de bază
şi care se încheie în ziua plăţii ei efective sau cu data stingerii, stabilită de legislaţia fiscală, în funcţie
de modul de stingere a obligaţiei fiscale.
2.2.6.2. Cuantumul majorării de întîrziere se determină în conformitate cu prevederile art.228
alin.(3) din Codul fiscal.
2.2.6.3. Pentru neachitarea contribuţiei de asigurări sociale de stat în termenii stabiliți, se va
calcula majorare de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, până la data plăţii sumei datorate,
inclusiv (art. 28 din Legea nr. 489-XIV din 08 Iulie 1999 privind sistemul public de asigurări
sociale). Cuantumul majorărilor de întârziere se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul respectiv. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către CNAS.
2.2.6.4. Neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atrage
după sine calcularea unei majorări de întârziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare
zi de întârziere (art. 30 din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul
și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală). Majorarea de
întârziere nu se va calcula pentru perioada aflării la examinare a documentelor privind transferul
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la un cont la altul.
2.2.6.5. Dinamica evaluării majorării de întârziere (penalității) pe bugete, pe parcursul anilor
2017-2022:
Anul

BS și BL

2017

0,0384% per zi

2018

0,0329% per zi

2019

0,0329% per zi

2020

0,0355% per zi

2021

0,0210% per zi

2022

0,0301% per zi

BASS

FAOAM

0,1% per zi

0,1% per zi
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2.2.6.6. Pentru plăţile, aferent cărora calcularea majorării de întârziere nu este reglementată
de legislaţia fiscală, majorarea de întârziere se calculează conform actelor legislative, care
reglementează administrarea plăţilor respective.
2.2.6.7. Majorarea de întârziere se calculează în raport cu soldul debitor, avându-se în vedere
particularităţile de calculare a soldului.
Sistemul nu calculează majorarea de întârziere pentru plăţile de bază aferente bugetului
asigurărilor sociale de stat. Aceste date se reflectă în temeiul informaţiilor transmise în mod
electronic de către CNAS.
Sistemul calculează majorarea de întârziere atât la data închiderii perioadei de raportare, cât
şi în cadrul perioadei de raportare deschise.
2.2.6.8. Valoarea majorării de întârziere pentru o perioadă de raportare închisă este
determinată de valoarea neachitată a plăţii de bază, cota zilnică a majorării de întârziere (%) şi
numărul de zile de întârziere. Pentru perioadele de raportare închise majorarea de întârziere are
valoare fixată.
2.2.6.9. În cadrul perioadei de raportare deschise majorarea de întârziere are valoare
variabilă, modificându-se zilnic în funcţie de tranzacţiile înscrise în sistem.
2.2.6.10. În cazul în care are loc modificarea obligaţiei fiscale (plăţii de bază) în sensul
majorării/diminuării pentru perioadele fiscale precedente (perioadele de raportare închise), sistemul
în cadrul ultimei perioade de raportare deschise asigură calcularea/recalcularea majorării de
întârziere. Valoarea majorării de întârziere calculate/recalculate la închiderea perioadei de raportare
respective este determinată de valoarea recalculată a plăţii de bază, cota zilnică a majorării de
întârziere (%) şi numărul de zile, cu specificarea calculelor/recalculelor pentru perioadele fiscale
precedente (perioadele de raportare închise).
2.2.6.11. Sistemul asigură recalcularea majorării de întârziere în mod electronic pentru
perioadele fiscale începând cu 1 ianuarie 2013. Pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2013
recalcularea majorării de întârziere se efectuează în temeiul documentelor fiscale de uz intern,
întocmite în modul reglementat de SFS.
2.2.6.12. La întocmirea documentelor fiscale de uz intern, în scopul asigurării recalculării
majorării de întârziere în mod electronic, la rubricile „Termen de plată” în mod obligatoriu se va
indica scadenţa reală a plăţii de bază.

2.2.7. Tipuri de rapoarte generate din SIA „Contul curent al contribuabilului”
2.2.7.1. Sistemul de evidență a obligațiilor față de buget (SIA Contul curent al
contribuabilului) generează rapoarte operative și statistice.
Compartimentul rapoartelor operative conține următoarele rapoarte:
a) pentru contribuabili:
CC 01 Contul curent detaliat;
CC 01MI Calculul majorării de întârziere (penalităţii);
CC 01DP Raportul privind determinarea majorării de întârziere;
CC 02 Contul curent generalizat;
CC 03 Soldul/restul istoric;
CC 19TP Tranzacţiile pasive;
b) pentru autorităţile administraţiei publice, investite cu competenţele respective:
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CC 04 AE Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget.
c) pentru subdiviziuni ale SFS:
CC 01 Contul curent detaliat;
CC 01 MI Calculul majorării de întârziere (penalităţii);
CC 02 Contul curent generalizat;
CC 03 Soldul/restul istoric;
CC 04 AE Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget;
CC 04 BI Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului supus
înstrăinării/gajului;
CC 04 CET Informaţie privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent
bunului/bunurilor impozabil/e ale persoanelor fizice-cetăţeni;
CC 19TP Tranzacţiile pasive;
precum şi alte rapoarte statistice, ce ţin de executarea atribuţiilor de serviciu.
Accesarea și generarea rapoartelor statistice prin intermediul SIA Contul curent al
contribuabilului se efectuează conform Instrucțiunii privind utilizarea rapoartelor statistice generate
prin intermediul SIA Contul curent al contribuabilului, aprobată prin Ordinul SFS nr.404 din
19.09.2019, cu modificările și completările ulterioare.
2.2.7.2. Raportul CC 01 „Contul curent detaliat”
Raportul CC 01 este destinat prezentării informaţiei aferente unui cod fiscal pentru o valoare
a clasificaţiei veniturilor bugetare.
Raportul CC 01 conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) date privind emiterea;
c) criteriile de extragere a contului curent;
d) condiţii suplimentare de extragere;
e) informaţie privind soldul/restul istoric la începutul perioadei;
f) informaţie privind tranzacţiile pentru perioada selectată (separat pentru plăţi de bază/amenzi
şi majorare de întârziere);
h) informaţie privind soldul/restul istoric la finele perioadei.
Informaţia privind contribuabilul include următoarele date: Codul fiscal actual, denumirea,
adresa juridică, subdiviziunea SFS de la locul de înregistrare, informaţie dacă contribuabilul este
sau nu identificat ca mare contribuabil, Codul fiscal deţinut anterior.
Datele privind emiterea raportului se generează de sistem la momentul solicitării acestuia în
funcţie de utilizator.
Criteriile de extragere a contului curent şi condiţiile suplimentare de extragere sunt afişate
corespunzător criteriilor selectate de utilizator, avându-se în vedere următoarele particularităţi:
a) din rubrica „Obligaţie (impozit, taxă şi altă plată)” sunt afişate obligaţiile corespunzător
clasificaţiilor veniturilor bugetare, aferent cărora pentru contribuabil sunt înregistrate solduri şi/sau
tranzacţii/operaţii. Rubrica oferă posibilitatea de afişare a apartenenţei bugetare pentru clasificaţiile
veniturilor bugetare selectate. Pentru obligaţiile regularizatorii selectarea apartenenţei bugetare se
va efectua în funcţie de cadrul legal privind aplicarea defalcărilor (repartizarea veniturilor) pentru
perioada de timp supusă evaluării. În cazul în care obligaţia pentru perioada selectată reprezintă o
sursă de venit a BUAT, din rubrica „Bugetul” se va marca opţiunea respectivă. În cazul în care
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obligaţia pentru perioada selectată reprezintă o sursă de venit atât a BS, cât şi a BUAT, din rubrica
„Bugetul” se va marca opţiunea „1 – bugetul de stat și bugetele locale”.

®

Se recomandă a nu selecta în scopul evaluării perioadei de timp, care includ diferite

aplicări ale defalcărilor (repartizării veniturilor);
b) din rubrica „Unitate administrativ-teritorială” pot fi afişate/selectate unităţile
administrativ-teritoriale în care sunt înregistrate solduri sau tranzacţii pentru contribuabilul selectat
şi/sau pentru subdiviziunile acestuia;
c) din rubrica „Subdiviziunea” poate fi afişată/selectată lista subdiviziunilor contribuabilului
(inclusiv cu afişarea localităţilor de amplasare), în cazul în care aferent subdiviziunilor sunt
înregistrate solduri;
d) în funcţie de combinarea câmpurilor cu indicatorul „unitate administrativ-teritorială”,
„localitate” şi „subdiviziune ” pot fi obţinute următoarele versiuni ale Raportului CC 01:
- per contribuabil, cu indicarea cumulativă a datelor pe unităţile administrativ-teritoriale,
subdiviziuni şi localitate;
- per contribuabil, cu specificarea totalurilor pe unităţile administrativ-teritoriale şi localitate;
- per contribuabil, cu specificarea totalurilor pe subdiviziuni;
- per contribuabil, cu specificarea totalurilor pe unităţile administrativ-teritoriale, pe
subdiviziuni şi localitate.
e) selectarea identificatorului „Cu sold/rest istoric” oferă posibilitatea:
- afişării informaţiei privind soldul/restul istoric la începutul perioadei selectate cu
specificarea datelor pentru anii fiscali din cadrul perioadei de prescripţie, determinate de legislaţie,
începând cu 31 decembrie 2012;
- afişării informaţiei privind soldul/restul istoric la sfârșitul perioadei selectate cu specificarea
datelor pentru anii fiscali din cadrul perioadei de prescripţie în funcţie de modificarea acestora ca
urmare a tranzacţiilor înregistrate în cadrul perioadei de raportare selectate;
f) deselectarea identificatorului „Cu afişarea tranzacţiilor nule” oferă posibilitatea afişării în
raport a tranzacţiilor fără valoarea zero în scopul micşorării volumului raportului pentru tipar.
Informaţia afişată privind tranzacţiile pentru perioada solicitată pe plăţi de bază/amenzi şi
majorări de întârziere include:
- soldul la început de perioadă;
- tranzacţiile din perioada solicitată;
- suma tranzacţiilor din perioada solicitată;
- soldul din perioada solicitată;
- soldul la sfârşit de perioada solicitată.
Informaţia privind tranzacţiile pentru perioada solicitată la rubrica „Majorare de întârziere”
în cazul perioadelor de raportare închise oferă posibilitatea prin intermediul referinţei să fie accesat
Raportul CC 01 MI Calculul majorării de întârziere (penalităţii).
2.2.7.3. Raportul CC 01 MI „Calcul majorării de întârziere (penalităţii)
Raportul CC 01 MI este destinat detalizării majorării de întârziere (penalităţii) pentru
perioadele de raportare închise. Raportul CC 01 MI poate fi afişat:
a) prin accesarea referinţei (link-ului) din Raportul CC 01 la rubrica „Majorarea de întârziere”;
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b) prin selectarea raportului (din interfaţă) după numărul tranzacţiei, indicat în Raportul CC
01 la rubrica „Majorarea de întârziere”.
Antetul raportului conţine date de identificare a contribuabilului, a obligaţiei fiscale şi date
privind emitentul.
Raportul CC 01 MI conţine calculul detaliat al majorării de întârziere, care la rândul său
include:
a) baza de calcul (valoarea neachitată a plăţii de bază/valoarea recalculată a plăţii de bază);
b) perioada/perioadele de raportare închise (cu delimitările „De la” şi „Pînă la”), aferent cărora
a fost calculată/recalculată majorarea de întârziere;
c) cota zilnică a majorării de întârziere;
d) numărul de zile de întârziere;
e) detalizarea pe unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune.
Particularităţile calculării/recalculării majorării de întârziere sunt expuse la compartimentul
„Administrarea majorării de întârziere (penalităţii)”.
2.2.7.4. Raportul CC 01DP „Raportul privind determinarea majorării de întârziere”
Raportul CC 01DP este destinat contribuabilului şi subdiviziunii SFS pentru descifrarea sursei
de calculare/ recalculare a majorării de întârziere din sistem (operaţia/tranzacţia M401 din Anexa
nr.2.16) şi oferă posibilitatea selectării informaţiei privind aplicarea (calcularea) majorării de
întârziere pe mai multe perioade în cadrul unei obligaţii fiscale, precum şi drept instrument de
calculare/recalculare a majorării de întârziere în cazul lipsei în Sistemul Informaţional a faptelor
(constatărilor) de creştere sau stingere a obligaţilor fiscale.
Raportul CC 01DP conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) date privind emiterea;
c) criteriile suplimentare de extragere;
d) tranzacţii suplimentare;
e) baza de calcul (valoarea neachitată a plăţii de bază /valoarea recalculată a plăţii de bază);
f) perioada (perioadele) de extragere cu delimitările „De la” şi „Pînă la”), aferent cărora a fost
calculată /recalculată majorarea de întârziere;
h) cota zilnică a majorării de întârziere;
i) numărul de zile de întârziere;
j) suma majorării de întârziere;
k) recalcularea la data concretă;
l) majorarea de întârziere ajustată;
m) detalizarea pe unitate administrativ-teritorială, totalul subdiviziunilor dintr-o localitate şi
subdiviziune.
2.2.7.5. Raportul CC01TR și CC02OR
Rapoartele CC01TR şi CC02OR sunt destinate pentru utilizare de către subdiviziunile SFS şi
oferă posibilitatea recalculării majorărilor de întârziere (în pofida închiderii perioadei de raportare
reglementate la compartimentul 2.2.3), pentru următoarele perioade:
a) perioada dintre data încheierii instanței de judecată privind admiterea cererii introductive
și data emiterii hotărârii instanței de judecată;
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b) perioada dintre data luării la evidență specială în baza încheierii executorului judecătoresc
privind imposibilitatea executării silite și data emiterii hotărârii instanței de judecată;
c) alte cazuri când intervine necesitatea restabilirii sumelor obligațiilor de la evidența
specială și luarea acestora repetat
Rapoartele respective, din perspectiva de utilizare și introducere a datelor privind generarea
acestora, sunt versiunea analogică a rapoartelor CC 02 și C C01 (scrisoarea metodologică a DGMPF
nr.26-11/2-10-403(370) din 02.04.2021).
2.2.7.6. Raportul CC01TR conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) date privind emiterea;
c) criteriile de extragere a contului curent;
d) condiţii suplimentare de extragere;
e) informaţie privind soldul/restul istoric la începutul perioadei;
f) informaţie privind tranzacţiile pentru perioada selectată (separat pentru plăţi de bază/amenzi
şi majorare de întârziere);
h) informaţie privind soldul/restul istoric la finele perioadei.
Datele privind emiterea raportului se generează de sistem la momentul solicitării acestuia în
funcţie de utilizator.
Criteriile de extragere a contului curent şi condiţiile suplimentare de extragere sunt afişate
corespunzător criteriilor selectate de utilizator, avându-se în vedere următoarele particularităţi:
b) din rubrica „Obligaţie (impozit, taxă şi altă plată)” sunt afişate obligaţiile corespunzător
clasificaţiilor veniturilor bugetare, aferent cărora pentru contribuabil sunt înregistrate solduri şi/sau
tranzacţii/operaţii. Rubrica oferă posibilitatea de afişare a apartenenţei bugetare pentru clasificaţiile
veniturilor bugetare selectate. Pentru obligaţiile regularizatorii selectarea apartenenţei bugetare se
va efectua în funcţie de cadrul legal privind aplicarea defalcărilor (repartizarea veniturilor) pentru
perioada de timp supusă evaluării. În cazul în care obligaţia pentru perioada selectată reprezintă o
sursă de venit a BUAT, din rubrica „Bugetul” se va marca opţiunea respectivă. În cazul în care
obligaţia pentru perioada selectată reprezintă o sursă de venit atât a BS, cât şi a BUAT, din rubrica
„Bugetul” se va marca opţiunea „1 – bugetul de stat și bugetele locale”.

®

Se recomandă a nu selecta în scopul evaluării perioadei de timp, care includ diferite

aplicări ale defalcărilor (repartizării veniturilor);
b) din rubrica „Unitate administrativ-teritorială” pot fi afişate/selectate unităţile
administrativ-teritoriale în care sunt înregistrate solduri sau tranzacţii pentru contribuabilul selectat
şi/sau pentru subdiviziunile acestuia;
c) din rubrica „Subdiviziunea” poate fi afişată/selectată lista subdiviziunilor contribuabilului
(inclusiv cu afişarea localităţilor de amplasare), în cazul în care aferent subdiviziunilor sunt
înregistrate solduri;
d) în funcţie de combinarea câmpurilor cu indicatorul „unitate administrativ-teritorială”,
„localitate” şi „subdiviziune ” pot fi obţinute următoarele versiuni ale Raportului CC 01:
- per contribuabil, cu indicarea cumulativă a datelor pe unităţile administrativ-teritoriale,
subdiviziuni şi localitate;
82

- per contribuabil, cu specificarea totalurilor pe unităţile administrativ-teritoriale şi localitate;
- per contribuabil, cu specificarea totalurilor pe subdiviziuni;
- per contribuabil, cu specificarea totalurilor pe unităţile administrativ-teritoriale, pe
subdiviziuni şi localitate.
e) selectarea identificatorului „Cu sold/rest istoric” oferă posibilitatea:
- afişării informaţiei privind soldul/restul istoric la începutul perioadei selectate cu
specificarea datelor pentru anii fiscali din cadrul perioadei de prescripţie, determinate de legislaţie,
începând cu 31 decembrie 2012;
- afişării informaţiei privind soldul/restul istoric la sfârșitul perioadei selectate cu specificarea
datelor pentru anii fiscali din cadrul perioadei de prescripţie în funcţie de modificarea acestora ca
urmare a tranzacţiilor înregistrate în cadrul perioadei de raportare selectate;
f) deselectarea identificatorului „Cu afişarea tranzacţiilor nule” oferă posibilitatea afişării în
raport a tranzacţiilor fără valoarea zero în scopul micşorării volumului raportului pentru tipar.
Informaţia afişată privind tranzacţiile pentru perioada solicitată pe plăţi de bază/amenzi şi
majorări de întârziere include:
- soldul la început de perioadă;
- tranzacţiile din perioada solicitată;
- suma tranzacţiilor din perioada solicitată;
- soldul din perioada solicitată;
- soldul la sfârşit de perioada solicitată.
2.2.7.7. Raportul CC02OR conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) datele privind emiterea;
c) criteriile de extragere a contului curent;
d) condiţiile suplimentare de extragere;
e) informaţia totalizatoare privind situaţia calculării, modificării, stingerii obligaţiilor aferente
bugetului public naţional pentru perioada solicitată.
Selectarea şi afişarea compartimentelor indicate la lit.a) – lit.d) se efectuează în mod analogic
celui reglementat pentru Raportul CC 01 Contul curent detaliat.
Informaţia totalizatoare privind situaţia obligaţiilor aferente bugetului public naţional pentru
perioada solicitată include următoarele date:
a) codul compartimentului, denumirea clasificaţiei veniturilor bugetare, cu specificarea
apartenenţei bugetare a acesteia;
b) soldul obligaţiei pe Debit/Credit la începutul perioadei selectate;
c) suma tranzacţiilor pe Debit/Credit aferente perioadei selectate;
d) soldul obligaţiei pe Debit/Credit la sfîrşitul perioadei selectate;
e) pentru clasificaţiile veniturilor bugetare utilizate atît pentru plăţi de bază, cît şi pentru
majorări de întîrziere, informaţia în raport este prezentată cu specificarea pe feluri de plăţi şi cu total
cumulativ;
f) pentru clasificaţiile bugetare, aferent cărora sistemul nu calculează solduri, se afişează doar
suma tranzacţiilor din perioada solicitată.
Selectarea identificatorilor "Cu divizarea pe bugete" şi "Cu defalcări" oferă posibilitatea
afişării Raportului CC 02 cu rezultatele totalizatoare pe compartimentele bugetului public naţional.
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2.2.7.8. Raportul CC 02 „Contul curent generalizat”
Raportul CC 02 este destinat prezentării informaţiei totalizatoare aferente unui cod fiscal
pentru clasificaţiile veniturilor bugetare administrate de SFS.
Raportul CC 02 conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) datele privind emiterea;
c) criteriile de extragere a contului curent;
d) condiţiile suplimentare de extragere;
e) informaţia totalizatoare privind situaţia calculării, modificării, stingerii obligaţiilor aferente
bugetului public naţional pentru perioada solicitată.
Selectarea şi afişarea compartimentelor indicate la lit.a) – lit.d) se efectuează în mod analogic
celui reglementat pentru Raportul CC 01 Contul curent detaliat.
Informaţia totalizatoare privind situaţia obligaţiilor aferente bugetului public naţional pentru
perioada solicitată include următoarele date:
a) codul compartimentului, denumirea clasificaţiei veniturilor bugetare, cu specificarea
apartenenţei bugetare a acesteia;
b) soldul obligaţiei pe Debit/Credit la începutul perioadei selectate;
c) suma tranzacţiilor pe Debit/Credit aferente perioadei selectate;
d) soldul obligaţiei pe Debit/Credit la sfârşitul perioadei selectate;
e) pentru clasificaţiile veniturilor bugetare utilizate atât pentru plăţi de bază, cât şi pentru
majorări de întârziere, informaţia în raport este prezentată cu specificarea pe feluri de plăţi şi cu
total cumulativ;
f) pentru clasificaţiile bugetare, aferent cărora sistemul nu calculează solduri, se afişează doar
suma tranzacţiilor din perioada solicitată.
Selectarea identificatorilor „Cu divizarea pe bugete” şi „Cu defalcări” oferă posibilitatea
afişării Raportului CC 02 cu rezultatele totalizatoare pe compartimentele BPN.
2.2.7.9. Raportul CC 03 „Soldul/restul istoric”
Raportul CC 03 este destinat prezentării informaţiei aferente unui cod fiscal pentru una, mai
multe sau toate clasificaţiile bugetare pentru perioadele fiscale din cadrul perioadei de prescripţie
reglementate de Codul fiscal la data solicitată.
Raportul CC 03 conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) date privind emiterea;
c) criteriile de extragere a raportului;
d) condiţii suplimentare de extragere;
e) informaţia totalizatoare privind soldul/restul istoric.
Selectarea şi afişarea compartimentelor indicate la lit.a) – lit.d) se efectuează analogic
modurilor reglementate pentru Raportul CC 01 şi Raportul CC 02.
Informaţia totalizatoare privind soldul/restul istoric include soldurile istorice aferente anilor
fiscali cu specificare pe cod al compartimentului, denumire şi apartenenţă bugetară a clasificaţiei
veniturilor bugetare. În cazurile reglementate, datele pe o clasificaţie bugetară sunt specificate pe
plată de bază, majorare de întârziere/amendă.
Soldul/restul istoric specificat ca majorare de întârziere se afişează doar pentru clasificaţiile
veniturilor bugetare, pentru care legislaţia în vigoare determină obligaţia calculării majorării de
întârziere.
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Soldul/restul istoric se calculează avându-se în vedere particularităţile de calculare a soldului
(subcapitolul 2.2.1.4. lit A)).
În Raportul CC 03 sunt incluse doar clasificaţiile veniturilor bugetare, pentru care în sistem
este determinată obligaţia calculării soldurilor.
2.2.7.10. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget
Business proces O33.11.161 „Emiterea certificatelor privind lipsa sau existența datoriilor”
Modelele certificatelor și informațiilor utilizate în scopul atestării lipsei sau existenţei
restanţelor faţă de buget sânt prezentate în anexele nr.2.31-2.35
Contribuabilii vor solicita eliberarea certificatului/informației în formă liberă, indicând
obligatoriu: codul fiscal al solicitantului, a destinației certificatului și numărul de exemplare necesar.

!

Dacă solicitarea conține toate elementele corespunzătoare, certificatul/informația se

perfectează și se eliberează persoanei potrivit sumei reflectate în SI al SFS la data eliberării, fără a
solicita suplimentar întreprinderea altor acțiuni din partea contribuabilului.
Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget se generează în dependenţă de
solicitant:
1) de către autorităţile administraţiei publice, investite cu competenţele respective, în scopul
executării atribuţiilor lor de serviciu (forma CC 04 AEA);
2) de către subdiviziunile SFS la solicitarea contribuabililor (forma CC 04 AE). Certificatele
privind lipsa sau existența restanțelor față de buget se generează și se eliberează la solicitarea
contribuabilului de către subdiviziunea SFS conform razei de deservire a contribuabilului în funcție
de sediul/domiciliul acestuia.
Modalitatea de completare a certificatelor privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget
2.2.7.11. Certificatul CC 04 AE A Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă
de buget (anexa nr.2.31)
Certificatul CC 04 AE A generat de către autoritatea publică din sistem va conţine
următoarele date:
a) numărul şi data;
b) destinatarul;
c) date despre contribuabil;
d) atestarea lipsei sau existenţei restanţelor conform datelor sistemului;
e) mențiuni.
Informaţia în cauză se va genera automat în cazul în care contribuabilul înregistrează restanţe
în valoare mai mare de 100 lei, în scopul atenţionării autorităţii publice despre dreptul
contribuabilului de a prezenta certificatul emis de către subdiviziunea SFS.
În cazul în care contribuabilul, urmare a examinării înscrierilor în conturile sale din sistemul
automatizat, consideră că suma neachitată a obligaţiilor faţă de buget nu reprezintă restanţă, acesta
poate solicita emiterea şi perfectarea raportului CC 04 AE de către subdiviziunea SFS de la locul
de deservire a contribuabilului, despre ce este atenţionată autoritatea publică, prin completarea
rubricii „menţiuni”, în cazul emiterii (vizualizării) certificatului de către aceasta (forma CC 01 AE
A).
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2.2.7.12. Raportul CC 04 AE Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
buget (anexa nr.2.32)
Certificatul forma CC 04 AE generat de subdiviziunea SFS conţine următoarele date:
1) completate de sistem:
a) numărul şi data;
b) destinatarul: În rubrica respectivă din meniu se indică sintagma: „Pentru participarea la
proceduri de achiziţii publice”9;
c) date despre contribuabil;
d) atestarea lipsei sau existenţei restanţelor conform datelor sistemului;
2) completate de inspector, suplimentar la cele indicate la pct.1):
a) în cazul în care contribuabilul înregistrează restanţe în sumă mai mare de 100 lei,
subdiviziunea SFS prin, completarea NOTEI conform anexei nr.2.36, ajustează situaţia reală
a contribuabilului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de BPN;
b) autentificarea de către subdiviziunea SFS, conform razei de deservire a contribuabilului în
funcție de sediul/domiciliul acestuia.
Solicitarea contribuabilului privind eliberarea raportului CC 04 AE se va întocmi în formă
liberă sau cu utilizarea serviciilor electronice disponibile. În cazul solicitării în formă liberă se va
indica obligatoriu codul fiscal al solicitantului, destinația certificatului și numărul de exemplare
necesar.
Solicitarea se va examina în cel mult 2 zile lucrătoare, incluzând ziua depunerii solicitării.
2.2.7.13. Certificatul forma CC 04 CBM Certificat privind lipsa sau existența creanțelor
bănești față de bugetul public național calculate în baza mandatelor de executare (anexa nr.2.33)
Raportul CC 04 CBM este generat de subdiviziunea SFS și conține următoarele date:
1) completate de sistem:
a) numărul și data;
b) destinatarul;
c) date despre contribuabil;
d) atestarea lipsei sau existenței creanțelor bănești față de BPN conform datelor
sistemului.
2) completate de către funcționarul fiscal: autentificarea de către subdiviziunea SFS conform
razei de deservire a contribuabilului debitor (restanțier) în funcție de sediul/domiciliul acestuia.
2.2.7.14. Raportul CC 04 BI Informaţie privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget
aferent bunului/bunurilor impozabil/e ale persoanelor juridice (anexa nr.2.34)
Raportul CC 04 BI se generează şi se eliberează la solicitarea contribuabililor persoane
juridice şi/sau fizice ce practică activitate de întreprinzător.
Acest raport se emite şi se perfectează doar de subdiviziunea SFS, conținând următoarele date:
1) completate de sistem:
a) numărul şi data;
b) destinatarul;
c) date despre contribuabil şi/sau subdiviziunea contribuabilului la care este ataşat bunul
impozabil;
d) estimarea lipsei sau existenţei restanţelor conform datelor sistemului;
9

realizarea cerinţelor art.16 din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice
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2) completate de inspector, suplimentar la cele indicate la pct.1):
a) menţiunile organului;
b) valabilitatea certificatului;
c) autentificarea subdiviziunii SFS, conform razei de deservire a contribuabilului debitor
(restanțier) în funcție de sediul/domiciliul acestuia.
Solicitarea se va examina în cel mult 2 zile lucrătoare, incluzând ziua depunerii solicitării.
Rubrica „Valabil pînă la” din Raportul CC 04 BI se va completa doar în cazurile lipsei
restanţelor faţă de buget. În calitate de termen de valabilitate se va indica primul termen de achitare
ce urmează să parvină pentru impozitele pe proprietate aferente bunului supus înstrăinării/gajului în
ordine cronologică în raport cu data solicitării certificatului.
2.2.7.15. Raportul CC 04 CET Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
buget aferent bunului impozabil (anexa nr.2.35)
Raportul CC 04 CET se generează şi se eliberează la solicitarea contribuabililor persoane
fizice de către subdiviziunea SFS conform razei de deservire a contribuabilului în funcție de
domiciliul acestuia sau subdiviziunea contribuabilului la care este atașat bunul impozabil.
Raportul CC 04 CET se perfectează exclusiv în mod manual (fără a fi generat din sistem),
incluzând următoarele informaţii:
a) numărul şi data;
b) destinatarul;
c) date despre contribuabil şi bunul imobil;
d) menţiunile organului;
e) valabilitatea certificatului;
f) autentificarea subdiviziunii SFS conform razei de deservire a contribuabilului debitor
(restanțier) în funcție de domiciliul acestuia sau locul de amplasare a bunului impozabil.
Solicitarea se va examina în cel mult 2 zile lucrătoare, incluzând ziua depunerii solicitării.
Rubrica „Valabil pînă la” din certificatul CC 04 CET se va completa doar în cazurile lipsei
restanţelor faţă de buget. În calitate de termen de valabilitate se va indica primul termen de achitare
ce urmează să parvină pentru impozitele pe proprietate aferente bunului impozabil în ordinea
cronologică în raport cu data solicitării (15 august sau 15 octombrie).
Cerinţe ce urmează a fi respectate la întocmirea rapoartelor
2.2.7.16. Suma neachitată nu reprezintă restanţă doar în următoarele cazuri, când:
a) restanţa constituie obiect al concilierii acordului de amânare/eşalonare, încheiat conform
cerinţelor art.180 din Codul fiscal şi pentru care la data solicitării certificatului nu a parvenit
termenul de scadenţă;
b) restanţa urmează a fi stinsă din contul plăţilor în plus şi/sau a sumelor a căror restituire este
reglementată de Codul fiscal şi pentru care la data solicitării certificatului au fost perfectate
documentele de plată trezoreriale privind stingerea prin compensare şi remise organului
corespunzător (ierarhic superior/competent) spre executare în conformitate cu art.175 alin.(8) din
Codul fiscal;
c) restanţa este determinată de neanularea dării de seamă fiscale precedente în legătură cu
prezentarea dării de seamă fiscale corectate şi/sau neacceptarea acesteia în conformitate cu art.188
din Codul fiscal;
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d) restanţa urmează a fi stinsă din contul mijloacelor băneşti ridicate conform art.198 din
Codul fiscal;
e) restanţa reprezintă o amendă, pasibilă anulării în condiţiile executării de către contribuabil
a cerinţelor art.234 din Codul fiscal;
f) restanţa este stinsă conform documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul
informaţional al SFS;
g) restanţa urmează a fi stinsă ca urmare a aplicării altor măsuri de administrare fiscală şi/sau
ca urmare a corectării erorilor admise de către subdiviziunile SFS la reflectarea în sistem a naşterii,
modificării şi stingerii obligaţiei fiscale fără implicarea contribuabililor.
2.2.7.17. În cazul când funcţionarul fiscal constată, în urma examinării cererii depuse, că suma
neachitată a obligaţiei fiscale nu constituie restanţă, perfectează o notă de serviciu pe numele şefului
subdiviziunii, în cadrul căreia acesta activează.
2.2.7.18. În temeiul rezoluţiei aplicate de către şeful subdiviziunii pe nota de serviciu,
executorul, după caz, asigură înscrierile necesare în compartimentele 4 şi 5 din raport cu aplicarea
ştampilei umede a subdiviziunii SFS.
2.2.7.19. Rapoartele CC 04 AE, CC 04 BI şi CC 04 CET accesate de către subdiviziunea SFS
din sistem şi perfectat conform modalităţii expuse mai sus, se emit în numărul de exemplare solicitat
de către contribuabil şi un exemplar pentru subdiviziunea SFS care, având anexate solicitarea
contribuabilului, nota de serviciu, documentele confirmative şi extrasele de conturi din sistem, se
îndosariază în dosarul contribuabilului.
2.2.7.20. Rapoartele CC 04 AE, CC 04 BI şi CC 04 CET emise de subdiviziunile SFS sunt
înregistrate într-un Registru pe suport de hârtie, în care sunt consemnate următoarele date:
a) numărul, data raportului;
b) Codul fiscal, denumirea solicitantului;
c) destinatarul;
d) semnătura solicitantului privind recepţionarea raportului.
2.2.7.21. Raportului CC 19 TP Tranzacţiile pasive (anexa nr.2.37)
Raportul CC 19 TP este destinat afişării tranzacţiilor cu termen de stingere în perioadele
ulterioare, care nu participă la formarea soldurilor la data curentă.

2.3. LUCRUL CU CONTRIBUABILII RESTANȚIERI ȘI MODUL DE
CONLUCRARE ÎNTRE SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ALE SFS
(Ordinul SFS nr.644 din 24.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind lucrul cu contribuabilii restanțieri di modul de conlucrare
între subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat cu modificările și completările ulterioare)

2.3.1. Analiza contribuabililor care au admis restanțe față de Bugetul Public Național și
aplicarea tratamentelor de conformare benevolă
2.3.1.1. În scopul analizei contribuabililor care au admis restanțe, rezultate din prezentarea
dărilor de seamă și neonorarea obligațiilor fiscale calculate în baza lor, funcționarii responsabili din
cadrul DDF, lunar, în termen de 3 zile de la data limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale, vor
selecta informația privind dinamica restanței față de BPN, generată din SIA „Contul curent al
contribuabilului”/compartimentul ,,pe contribuabili” din raportul ,,CC15C” ,,Dinamica restanței
față de BPN aferente contribuabililor”.
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2.3.1.2. La selectarea raportului „CC15 C” din SIA „Contul curent al contribuabilului” se vor
indica următoarele date:
- perioada de timp evaluată (de la data de 24 a lunii curente până la data efectuării selectării
iar în cazul Declarațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET) de la data
de 29 aprilie pînă la data selectării);
- subdiviziunea SFS, se va bifa ,,Raza de deservire”;
- apartenența bugetară (obligatoriu se va efectua pe fiecare clasificație economică în parte la
care în perioada fiscală curentă a parvenit termenul de prezentare a dărilor de seamă);
- din compartimentul Contribuabili/Categoria de contribuabili se va selecta boxa
,,4.Contribuabili mari” și se va bifa ,,Cu excepția categoriei selectate”;
- tipul plății „adițional” se va indica plăți de bază;
- unitatea de măsură ,,lei”;
- opțiuni aferente indicatorilor raportului ,,Coloana 8”, ,,Condiția >=”, ,,Valoarea 0.1”.
2.3.1.3. Lista selectată se va analiza în partea ce ține de mărimea restanței admise, tipul
clasificației bugetare la care se înregistrează restanța și veridicitatea înscrierii în SI al SFS. Nu va fi
supusă analizei restanța la plățile administrate de serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale
conform Hotărârii Guvernului nr. 998/2003, având în vedere că potrivit art. 156 alin. (2) din Codul
fiscal, atribuția de executare silită a acestor plăți revine serviciului menționat.
În cazul admiterii restanței reale, funcționarul fiscal responsabil din cadrul DDF va întreprinde
următoarele acțiuni:
a) în cazul existenței adresei (adreselor) electronice a contribuabilului restanțier înregistrate
în SISFS, se va remite la toate poștele electronice ale contribuabilului scrisoare de conformare
privind restanța admisă la buget, aprobată conform anexei nr.2.38;
b) în cazul lipsei adresei (adreselor) electronice înregistrate în SISFS, se va sesiza
contribuabilul/reprezentantul legal al acestuia telefonic (verbal), despre situația fiscală,
comunicându-i textul din anexa nr.2.39;
c) în cazul imposibilității de sesizare telefonică a contribuabilului, contribuabililor persoane
juridice li se va remite scrisoarea de conformare anexa nr.2.38, iar persoane fizice cetățeni anexa
nr.2.40, care se va remite prin intermediul ÎS ,,Poșta Moldovei” fără aviz recomandat;
2.3.1.4. Până la aplicarea acțiunilor de conformare față de contribuabilul restanțier,
funcționarul fiscal urmează în mod obligatoriu să verifice informația privind plățile efectuate de
către contribuabil în SIA ,,Dosarul electronic al contribuabilului”, compartimentul ,,Rapoarte”, sub
compartimentul ,,Plăți operative”, programul TREZOR și/sau SIA ,,Gestionarea informației
trezoreriile”.
2.3.1.5. După identificarea contribuabililor care au înregistrat majorare a restanței în
rezultatul prezentării dărilor de seamă fiscale, se va efectua sumarea restanțelor admise la fiecare
clasificație ECO conform codului fiscal al contribuabilului cu excluderea ulterioară a rândurilor
dublate și contribuabililor care au înregistrat sumar majorare a restanței mai mică de 500 lei.
2.3.1.6. Acțiunile de conformare ale contribuabililor restanțieri urmează a fi aplicate față de
toți contribuabilii care cumulativ întrunesc următoarele criterii:
1) la data aplicării acțiunilor de conformare înregistrează restanță mai mare de 500 lei în SIA
,,Contul curent al contribuabilului”;
2) la data de 24 a lunii în curs înregistrau restanță mai mică de 500 lei în SIA ,,Contul curent
al contribuabilului” (restanța totală înregistrată de contribuabil), iar în cazul impozitului pe venit al
persoanelor fizice cetățeni calculat conform declarației CET, la data de 29 aprilie;
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3) în perioada fiscală precedentă nu au fost aplicate tratamente de conformare benevolă.
2.3.1.7. Tratamentele de conformare benevolă urmează a fi aplicate față de contribuabili în
termen de până la închiderea perioadei fiscale în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” pentru
luna de gestiune în curs.
2.3.1.8. Acțiunile de conformare vor fi întreprinse doar față de contribuabilii care își au sediul
în raza administrativ teritorială administrată de DDF.
2.3.1.9. Nu se vor aplica acțiuni de conformare față de contribuabilii aflați în procedura de
insolvabilitate/lichidare, cu excepția contribuabililor aflați în procedură de restructurare și
înregistrează obligații fiscale curente.
2.3.1.10. Toate măsurile de conformare întreprinse față de contribuabilul restanțier, urmează
a fi scanate și plasate în Dosarul electronic al contribuabilului, conform Regulamentului privind
digitizarea documentelor aferente contribuabilului prin intermediul SIA ,,Digitizarea documentelor
aferente contribuabililor”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 617 din 09.11.2018, cu modificările și
completările ulterioare, cu respectarea termenului stabilit la pct. 2.3 din Regulamentul menționat.
2.3.1.11. În cazul contribuabililor care își au sediul în mun. Chișinău și au admis majorare a
restanței față de bugetul public național în sumă de la 500 lei pînă la 1000 lei, acțiunile de
conformare vor fi aplicate prin intermediul apelului telefonic și nu necesită a fi plasate în Dosarul
electronic al contribuabilului conform Regulamentului privind digitizarea documentelor aferente
contribuabilului prin intermediul SIA ,,Digitizarea documentelor aferente contribuabililor.
2.3.1.12. Prin derogare de la prevederile pct. 2.3.1.2, acțiunile de conformare față de
contribuabilii persoane fizice cetățeni care au admis majorare a restanței în rezultatul prezentării
Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET) se vor aplica pînă la
închiderea perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” pentru luna iunie a anului de
gestiune.
2.3.1.13. Acțiunile de conformare față de contribuabilii care au admis majorare a restanței la
impozitul pe avere se vor aplica pînă la închiderea perioadei în SIA ,,Contul curent al
contribuabilului” pentru luna februarie a anului următor anului de gestiune”.
2.3.1.14. În cazul în care, după aplicarea tratamentelor de conformare față de contribuabilii
restanțieri, funcționarul fiscal responsabil din cadrul DDF obține informația despre achitarea
restanțelor față de BPN a contribuabilului restanțieri (prin telefon sau în rezultatul prezentării la
sediul DDF a contribuabilului), imediat urmează a fi remis mesaj informativ la adresa de e-mail a
DGRC, recuperarecreante@sfs.md cu indicarea contribuabilului restanțier, codului fiscal al
acestuia și suma restanței achitate”.
2.3.2. Analiza preliminară a restanței și identificarea obligațiilor fiscale față de care nu se
vor aplica acțiuni de executare silită
2.3.2.1. În scopul selectării listei contribuabililor restanțieri care înregistrează obligații
fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de executare silită, funcționarii fiscali din cadrul DDF,
lunar, imediat după închiderea perioadei, selectează și prelucrează lista contribuabililor care
înregistrează concomitent restanță și supraplată și lista contribuabililor la care obligațiile fiscale au
fost calculate în baza Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală și la care nu a parvenit termenul
prevăzut la art. 252 din Codul fiscal, utilizând în acest scop raportul „CC10 C” (sumele calculate,
achitate și restante aferent contribuabililor) din SIA „Contul curent al contribuabilului”.
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2.3.2.2. Imediat după închiderea perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului”, DEIF
va remite la adresa electronică a DGRC, comunicat informativ aferent datei (după caz orei)
închiderii perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabililor”. DGRC, imediat după recepționarea
comunicatului aferent închiderii perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” va remite la
adresele electronice a șefilor DDF informația privind închiderea perioadei și necesitatea inițierii
activităților de selectare a obligațiilor fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de executare silită.
2.3.2.3. În scopul identificării contribuabililor la care obligațiile fiscale au fost calculate în
baza Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală și la care nu a parvenit termenul prevăzut la art.252
din Codul fiscal, prin utilizarea raportului ,,CC10 C” (sumele calculate, achitate și restante aferente
contribuabililor) din SIA ,,Contul curent al contribuabilului” se selectează contribuabilii la care au
fost calculate amenzi în perioada ultimelor 30 zile.
Sumele identificate se vor verifica individual pentru fiecare contribuabil separat cu indicarea
sumei calculate în baza Deciziei asupra cazului de încălcare a legislației fiscale cu includerea
acestora în tabelul obligațiilor fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de executare silită (anexa
nr.2.41).
2.3.2.4. În scopul identificării contribuabililor care înregistrează concomitent sume plătite în
plus și restanță la BPN, prin utilizarea raportului ,,CC10 C” (sumele calculate, achitate și restante
aferente contribuabililor) din SIA ,,Contul curent al contribuabilului” se selectează contribuabilii
care întrunesc ambele condiții în cadrul unei clasificații ECO și subdiviziunii SFS și la care în
perioada fiscală curentă a parvenit termenul de prezentare a dărilor de seamă . Din lista obținută se
vor exclude contribuabilii care înregistrează restanță la plățile administrate de serviciul de colectare
a impozitelor și taxelor locale conform Hotărârii Guvernului nr. 998/2003, întrucât potrivit art. 156
alin. (2) din Codul fiscal, atribuția de executare silită a acestor plăți revine serviciului menționat..
2.3.2.5. La identificarea motivelor formării sumelor plătite în plus înregistrate de către
contribuabili și în scopul compensării/anulării acestora, în termen de 15 zile (în cazul DDF
Botanica, DDF Buiucani, DDF Centru, DDF Rîșcani cu sediul în mun. Chişinău şi DDF Bălţi
termenul se extinde până la 30 zile) se vor întreprinde următoarele acțiuni:
- verificarea prezentării de către contribuabil a tuturor dărilor de seamă pentru fiecare perioadă
fiscală;
- examinarea survenirii termenului de prescripție al sumelor plătite în plus înregistrate. Se
verifică dacă a expirat termenul de prescripție al sumelor plătite în plus înregistrate. În cazul
expirării termenului de prescripție a sumelor plătite în plus se va emite Decizia privind stingerea
obligației fiscale al cărei termen de prescripție a expirat în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus
prin prescripție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 221 din 11.04.2017 și documentul intern
DFISC. Ca urmare, se va anula suma plătită în plus înregistrată;
- identificarea sumelor plătite în plus, inclusiv din contul efectuării achitărilor incorecte;
- determinarea sumelor plătite în plus reale, achitate în contul obligației fiscale viitoare.
2.3.2.6. Atât în cazul în care contribuabilul înregistrează sume plătite în plus reale, cât și în
cazul în care suma plătită în plus este cauzată de achitările incorecte a obligației fiscale, funcționarul
fiscal din cadrul DDF, asigură stingerea obligației fiscale prin compensare cu întocmirea
documentului de plată și transmiterea acestuia Trezoreriei de Stat spre executare, și/sau documentul
fiscal intern F115 în scopul compensării obligației fiscale (Hotărârea Guvernului nr.235 din
19.04.2017, cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin
compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești și prevederile subcapitolului 2.2.2 ,,Documente
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fiscale interne” . Compensarea automatizată se efectuează la închiderea perioadei fiscale în SIA
„Contul curent al contribuabilului” în condițiile prevăzute la pct. 2.1.2.28.
2.3.2.7. În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării operațiunii de compensare,
funcționarul fiscal responsabil informează contribuabilul, printr-o scrisoare remisă la adresa
(adresele) electronică înregistrată în SI al SFS, despre efectuarea operațiunilor de compensare, cu
anexarea unui exemplar al Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale aprobat conform anexei
nr.2 din Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea
mijloacelor bănești aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.235 din 19.04.2017. În cazul lipsei adresei
(adreselor) electronice înregistrate în SI al SFS, se va remite scrisoarea prin intermediul ÎS ,,Poșta
Moldovei” fără aviz recomandat.
2.3.2.8. În scopul stingerii obligației fiscale a persoanelor juridice lichidate, funcționarul
fiscal responsabil din cadrul DDF, lunar, imediat după închiderea perioadei fiscale, selectează
contribuabilii lichidați conform regimului informațional ,,Lista contribuabililor care au inițiat
procedura de insolvabilitate sau lichidare”din SIA ,,Rapoarte fiscale” și până în ultima zi a lunii
de gestiune va întreprinde acțiunile prevăzute la cap. XVII din Instrucțiunea privind modalitatea
radierii contribuabililor din Registrul fiscal de stat, aprobată prin Ordinul SFS nr.289 din
15.06.2020.
2.3.2.9. Lista obligațiilor fiscale pasibile stingerii prin compensare și/sau alte modalități va
fi sumată conform codului fiscal al contribuabilului cu excluderea ulterioară a rândurilor dublate și
introdusă în anexa nr.2.41.
2.3.2.10. În cazul în care, în procesul examinării listei contribuabililor restanțieri în contextul
aplicării acțiunilor de conformare se identifică obligații fiscale restante înscrise eronat în SIA
,,Contul curent al contribuabilului”, restanță a persoanelor fizice decedate, restanțe înregistrate în
rezultatul prezentării dărilor de seamă corectate și neanulării celor primare și/sau contribuabili la
care a fost admisă spre examinare cererea introductivă de intentare a procedurii de insolvabilitate
(perioada de observație) și achitările efectuate în contul stingerii obligațiilor fiscale restante
nereflectate în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” (informația acumulată conform pct.
2.3.1.14), suma restanței se va include în anexa nr.2.41 (boxa ,,alte motive”) pentru fiecare
contribuabil separat cu descrierea detaliată a situației fiscale la compartimentul ,,Mențiuni”.
Astfel, se obține lista obligațiilor fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de executare
silită.
2.3.2.11. Lista contribuabililor care înregistrează obligații fiscale față de care nu se vor aplica
acțiuni de executare silită, mai mare de 50 lei (în cazul DDF Botanica, DDF Buiucani, DDF Centru
și DDF Rîșcani cu sediul în mun. Chișinău mai mare de 100 lei) (anexa nr.2.41), se transmite în
termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei în adresa DGRC (adresa de e-mail a
DORC – dgrcdorc@sfs.md).
2.3.2.12. DGRC, lunar, în termen de o zi lucrătoare după recepționarea listelor obligațiilor
fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de executare silită, generalizează informația recepționată,
repartizează lista obligațiilor fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de executare silită pe
eșantioane de coduri fiscale conform anexei nr. 2 la Ordinul SFS nr. 302 din 19.06.2020 cu privire
la aprobarea eșantioanelor de coduri fiscale ale contribuabililor restanțieri, formând fișier excel
separat pentru fiecare eșantion și o prezintă conducerii DGRC (adresa de e-mail a DGRC –
recuprarecreante@sfs.md).
2.3.2.13. În cazul în care funcționarul fiscal din cadrul subdiviziunii responsabile de
recuperarea creanțelor, în procesul analizei și verificării autenticității și veridicității restanței
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admise, identifică sume plătite în plus de către contribuabilul restanțier, urmează să remită la poșta
electronică a DDF, în raza de deservire a căruia sunt înregistrate plățile în plus și în copie poșta
electronică dgrcdorc@sfs.md, o notă privind examinarea posibilităților stingerii obligației fiscale
prin compensare.
Modelul notei privind examinarea posibilității stingerii obligației fiscale prin compensare este
prevăzută conform anexei nr.2.42.
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CAPITOLUL III. ÎNREGISTRAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR ŞI
LUAREA LA EVIDENŢĂ A CONTURILOR BANCARE ȘI/SAU DE PLĂȚI

3.1.

ÎNREGISTRAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR.
EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR

3.1.1. Dispoziții generale cu privire la evidența contribuabililor
3.1.1.1. Înregistrarea fiscală constă în acţiunile SFS privind luarea în evidenţă fiscală a
contribuabililor cu statut de persoană juridică, cu statut de persoană fizică, persoane fizice cetăţeni,
inclusiv nerezidenţi, prin atribuirea codului fiscal ţinerea şi actualizarea Registrului fiscal de stat.
3.1.1.2. Evidenţa contribuabililor se efectuează prin atribuirea codului fiscal, care reprezintă
numărul personal de identificare al contribuabilului (Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017 cu privire
la aprobarea instrucțiunii privind evidenţa contribuabililor).
3.1.1.3. SFS este obligat:
- să ţină evidenţa contribuabililor, atribuindu-le coduri fiscale şi actualizând Registrul fiscal
de stat;
- să înregistreze, să ţină evidenţa şi să actualizeze datele cu privire la beneficiarii efectivi ai
contribuabililor (cu excepţia celor înregistraţi de ASP). În cazul luării în evidenţă fiscală, efectuării
modificărilor în actele de constituire, precum şi la radierea acestora din Registrul fiscal de stat,
contribuabilii a căror beneficiari efectivi este persoana fizică, vor completa anexa nr.3.4, iar
contribuabilii a căror fondator/asociat este persoana juridică vor completa anexa nr.3.5.
3.1.1.4. Luarea la evidență fiscală, efectuarea modificărilor în actele de constituire, precum
și radierea contribuabililor din Registrul fiscal de stat, se realizează în temeiul cererilor anexa 3.1,
anexa 3.2, anexa nr.3.5, anexa nr.3.7 și anexa nr.3.12, depuse de contribuabil la SFS unde se află la
evidență fiscală sau prin SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea online a contribuabililor” cu
anexarea actelor confirmative.
3.1.1.5. Contribuabilul este obligat să fie trecut în evidenţă fiscală la SFS în a cărui rază îşi
are sediul stabilit în documentele de constituire şi să-şi primească certificatul de atribuire a codului
fiscal. Aceste prevederi nu se aplică contribuabililor supuşi înregistrării de stat.
3.1.1.6. Contribuabilii a căror coduri fiscale se atribuie de SFS, sunt obligaţi să obţină şi să
deţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv să
prezinte informaţia solicitată cu privire la beneficiarul efectiv şi să informeze imediat despre
schimbarea datelor acestora.
3.1.1.7. Se supun înregistrării de stat, după cum urmează:
- întreprinderile cu statut de persoană juridică şi întreprinzătorii individuali – entitatea abilitată
cu drept de înregistrare de stat – I.P.ASP;
- organizațiile necomerciale (I.P. „ASP”), persoanele ce practică activitate profesională
licențiată ori autorizată-entitatea abilitată cu drept de înregistrare de stat (Ministerul justiției);
- gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – organele administraţiei publice locale (primăriile);
- persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova – entitatea abilitată cu drept de înregistrare
de stat (I.P.ASP);
- cabientul individual al medicului de familie-entitatea abilitată cu drept de îregistrare de stat
(I.P. „ASP”)
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3.1.1.8. Codul fiscal se atribuie o singură dată, indiferent de dispoziţiile legislaţiei fiscale
privind stabilirea şi stingerea obligaţiilor fiscale.
3.1.1.9. Se consideră cod fiscal:
a) pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, supuse înregistrării
de stat – numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de
stat şi indicat în decizia de înregistrare;
b) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – codul fiscal atribuit de SFS;
c) pentru persoanele fizice ce practică activitate profesională licențiată ori autorizată – codul
personal (IDNP) indicat în documentul ce permite practicarea activităţii profesionale sau codul
fiscal diferit de codul personal (IDNP) atribuit de SFS;
d) pentru persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin
obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul fiscal
atribuit de SFS, care constituie codul de identificare din ţara de reşedinţă;
e) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova – codul personal (IDNP) indicat pe
versoul buletinului de identitate;
f) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care nu dispun de buletin de
identitate – codul fiscal reprezintă seria şi numărul certificatului de naştere sau un alt act de
identitate, iar în cazul dispunerii de buletinul de identitate provizoriu, codul fiscal reprezintă seria
și numărul buletinului de identitate provizoriu;
g) pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul
Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul personal (IDNP), iar în cazul lipsei IDNP
– codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii libere) paşaportului persoanei respective din
ţara de origine, codul indicat în documente (hotărîri/decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc,)
sau în dările de seamă fiscale, prezentate de entităţi;
i) pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă – codul personal (IDNP)
indicat pe versoul buletinului de identitate;
j) pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative – codul fiscal atribuit de
SFS;
l) pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica
Moldova – codul fiscal atribuit de SFS;
m) pentru birourile asociate de avocaţi, birourile asociate ale executorilor judecătoreşti,
birourile asociate ale notarilor – codul fiscal atribuit de SFS;
n) pentru persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice
nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au obligaţii
fiscale, codul fiscal reprezintă seria, numărul şi codul indicat în certificatul privind deschiderea
conturilor bancare și/sau conturilor de plăți persoanelor străine și persoanelor rezidente care dețin
act de identitate provizoriu, aferent documentelor confirmative privind identitatea lor sau a
documentului recunoscut ca certificat de atribuire a codului fiscal/decizie de înregistrare din ţara de
origine - atribuit de SFS;
o) pentru persoanele fizice rezidente care desfăşoară activităţi în domeniul achizițiilor de
produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal – codul personal
(IDNP), indicat pe versoul buletinului de identitate;
p) pentru nerezidenții care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei
organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul rețelelor
electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară
95

activitate de întreprinzător – numărul de identificare indicat în documentul ce confirmă înregistrarea
de stat din ţara de origine, cu identificarea acestora după numărul de înregistrare ca subiect
impozabil cu TVA în Republica Moldova, în sistemul informaţional al SFS.

3.1.2. Procedura de luare la evidență fiscală
Business proces O16.11.124 „Luarea la evidență fiscală a contribuabilului”
3.1.2.1. Contribuabilii se iau la evidentă fiscală în baza:
1. Informației prezentate în format electronic de către entitățile abilitate cu dreptul de
înregistrare de stat;
2. Cererii depuse de atribuire a codului fiscal;
3. Fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier);
4. Deciziei cu privire la luarea la evidenţă fiscală din oficiu a persoanei fizice nerezidente.
3.1.2.2. Luarea la evidență în temeiul informației prezentate în format electronic de către
entitățile abilitate cu dreptul de înregistrare de stat, este caracteristică pentru persoanele juridice,
întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale.
3.1.2.3. Luarea la evidență în temeiul Cererii depuse de atribuire a codului fiscal de:
- persoanele fizice ce practică activitate profesională licențiată ori autorizată;
- persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte
impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale;
- pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul
Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale;
- persoanele fizice care desfășoară activități independente;
- persoanele juridice constituite în baza actelor normative;
- persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica
Moldova.
- pentru persoanele fizice rezidente care desfăşoară activităţi în domeniul achizițiilor de
produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal – codul personal
(IDNP), indicat pe versoul buletinului de identitate;
- pentru nerezidenții care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei
organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul rețelelor
electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară
activitate de întreprinzător – numărul de identificare indicat în documentul ce confirmă înregistrarea
de stat din ţara de origine, cu identificarea acestora după numărul de înregistrare ca subiect
impozabil cu TVA în Republica Moldova, în sistemul informaţional al SFS.
3.1.2.4. Luarea la evidență în temeiul fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de
fermier).
3.1.3. Înregistrarea activităţii de întreprinzător a persoanelor juridice
3.1.3.1. Înregistrarea de stat a persoanelor juridice (sucursalelor acestora) și a
întreprinzătorilor individuali, pentru, înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele
înscrise în Registrul de stat, precum și acordarea serviciilor se realizează în conformitate cu
prevederile Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
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individuali (Legea nr.220-XVI din 19.10.2007). Persoanele juridice, sucursalele, filialele, precum
şi întreprinzătorii individuali se înregistrează la organul înregistrării de stat (ASP).
3.1.3.2. Persoanei juridice i se atribuie, la înregistrare, un număr de identificare de stat
(IDNO) ce atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul de stat şi a fost luată la evidenţă de către
SFS. Numărul de identificare de stat, care reprezintă şi codul fiscal al persoanei juridice înregistrate,
se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire.
3.1.3.3. În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat efectuează
procesul de înregistrare (luare la evidenţă) la SFS, BNS, CNAM și CNAS.
3.1.3.4. Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.
3.1.3.5. Conform prevederilor art.161 alin.(2) din Codul fiscal, codul fiscal se atribuie o
singură dată, indiferent de dispoziţiile legislaţiei fiscale privind stingerea obligaţiilor fiscale.
3.1.3.6. Luarea la evidență fiscală a persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și
organizațiilor necomerciale, se realizează în temeiul informației prezentate în format electronic de
către entitățile abilitate cu dreptul de înregistrare de stat.
3.1.3.7. Persoanele juridice constituite în baza actelor normative, la cererea de atribuire a
codului fiscal (anexa nr.3.1) vor anexa:
a) copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice:
b) copia extrasului din Registrul unităților de drept prin care se confirmă că persoana juridică
este luată la evidența de stat;
c) copia documentului prin care se confirmă numirea în funcție a persoanei care prezintă
documentele.
3.1.4. Înregistrarea activităţii de întreprinzător a persoanelor fizice. Procedura de luare în
evidență fiscală
A. Gospodăria ţărănească
3.1.4.1. GȚ este o întreprindere individuală, bazată pe o proprietate privată asupra terenurilor
agricole și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii, având ca scop
obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializare cu preponderență a propriei
producții agricole. GŢ este înregistrată de către fondatorul ei la primăria unităţii administrativteritoriale de nivelul întâi în a cărei hotare el deţine teren. În cazul în care fondatorul deţine terenuri
amplasate în hotarele a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi, cererea
de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti se prezintă primăriei alese de fondator.
3.1.4.2. Pentru înregistrarea GŢ, fondatorul prezintă primăriei:
a) declaraţia de constituire;
b) copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului şi al
potențialilor membri ai gospodăriei asupra terenurilor;
c) copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după caz, autentificate de secretarul
primăriei;
d) bonul de plată, privind confirmarea achitării taxei de înregistrare a GȚ.
3.1.4.3. În decursul unei săptămâni din ziua prezentării documentelor, primăria înregistrează
GŢ, efectuând înscrieri de rigoare în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi eliberează
certificatul de înregistrare sau emite o decizie privind refuzul de a înregistra gospodăria.
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3.1.4.4. Decizia motivată a primăriei privind refuzul de a înregistra gospodăria ţărănească se
remite fondatorului în scris.
3.1.4.5. Până la înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a GŢ, persoana
împuternicită din cadrul primăriei completează fişa de înregistrare în trei exemplare, le transmite
organului teritorial de statistică pentru atribuirea numărului de înregistrare şi codul CUIÎO, după
care fişele se transmit SFS pentru atribuirea codului fiscal şi trecerea în Registrul fiscal de stat,
conform legislaţiei.
3.1.4.6. SFS, în termen de 3 zile de la data primirii fişelor de înregistrare, atribuie codul fiscal
şi remite fişele primăriei. Primăria înregistrează GȚ şi eliberează certificatul de înregistrare. Un
exemplar al fişei de înregistrare rămâne la primărie, iar celelalte două exemplare, în termen de trei
zile de la data efectuării înscrierilor în Registru, se remit de către primărie SFS şi organului teritorial
de statistică.
3.1.4.7. În cazul atribuirii codului fiscal GȚ subdiviziunile SFS nu vor imprima şi nu vor
elibera certificat de atribuire a codului fiscal pentru GȚ la care au atribuit cod fiscal. Certificatul de
înregistrare a GȚ se eliberează doar de primării după atribuirea codului fiscal de către SFS.
3.1.4.8. GŢ este în drept să înceapă activitatea din ziua înregistrării.
3.1.4.9. Registrul este public şi conţine date vizând constituirea, reorganizarea şi lichidarea
GȚ, servind, totodată, drept mijloc de colectare şi păstrare a informaţiei despre activitatea GŢ.
Registrul GȚ (de fermieri) este ținut de primărie în modul stabilit prin Legea nr.1353 din
03.11.2000 privind gospodăriile țărănești (de fermieri) .

B. Activitatea independentă
Business proces O16.11.118 „Înregistrarea activității independente”
3.1.4.10. Subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente, care fără a constitui o formă
organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente
desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), în sumă
ce nu depăşeşte 600 000 lei într-o perioadă fiscală.
3.1.4.11. Persoana care practică activitate independentă se prezintă în raporturile fiscale în
calitate de contribuabil.
3.1.4.12. Pentru a înregistra activitatea independentă, persoana fizică urmează să depună
Cererea de înregistrare/încetare a activităţii şi de înregistrare/radiere din evidenţă a MCC pentru
persoanele care desfăşoară activitate independentă (anexa nr.3.6) la subdiviziunea SFS a cărui rază
teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu/reşedinţa, prin care se va înregistra/înceta
activitatea independentă, precum şi se vor actualiza datele, sau prin SIA „e-Cerere” modulul
„Înregistrarea on-line a contribuabililor”.

Cerințele de înregistrare a activității independente și de înregistrare a MCC/IF.
3.1.4.13. La cererea de înregistrare în mod obligatoriu, urmează a fi anexate următoarele
documente:
a) buletinul de identitate - la prezentarea Cererii pe suport de hîrtie. În cazul în care Cererea
a fost prezentată electronic, identificarea contribuabilului și veridicitatea datelor personale se vor
efectua automat la aplicarea semnăturii electronice în procesul de autentificare în cadrul SIA
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„Cabinetul personal al contribuabilului” prin MPass și de semnare a cererii în cadrul modulului
„Activitate independentă” din SIA „e-Cerere” prin Msign;
b) documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări
sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii
independente.”;
Remarcă: Copiile de pe documentele menţionate se legalizează de către contribuabil prin
aplicarea semnăturii
3.1.4.14. SFS, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare,
eliberează contribuabilului Confirmare privind luarea la evidență fiscală a persoanelor fizice care
desfășoară activitate independentă (anexa nr.3.7), în care va fi indicat şi codul IBAN unde va fi
achitat impozitul pe venit. Numărul Confirmării va fi generat automat de sistem.
3.1.4.15. În Confirmare se va reflecta informaţia aferentă cheltuielilor suportate pentru
procurarea (achiziţionarea) MCC/IF utilizată în activitate.
C. Activitatea profesională licențiată ori autorizată
3.1.4.16. În conformitate cu art.163 alin. (5) din Codul fiscal, SFS este în drept ca persoanelor
fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licențiată ori
autorizată, reglementată de legislația de specialitate, la cererea acestora, să atribuie cod fiscal diferit
de codul personal, indicat în licență sau alt document care permite practicarea activității respective.
Astfel, subdiviziunile SFS vor atribui coduri fiscale generate din SI al SFS sau vor înregistra
activitatea profesională licențiată ori autorizată în baza codului IDNP, doar în baza Cererii de
înregistrare/modificare a activității (persoana ce practică activitate profesională licențiată ori
autorizată) (anexa nr.3.8), la care vor anexa:
a) copia licenței de desfăşurare a activității profesionale sau documentul ce atestă
desfășurarea activității profesionale;
b) extrasul din:
- registrul de stat al notarilor - pentru notar,
- registrul Cabinetelor avocaților Birourilor asociate de avocați - pentru avocaţi,
- registrul executorilor judecătorești - pentru executorii judecătorești,
- registrul privind evidența înregistrării birourilor mediatorilor - pentru mediatori,
- registrul administratorilor autorizați;
c) actul care confirmă dislocarea sediului;
d) copia legitimației de avocat stagiar;
e) copia contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură
3.1.4.17. Persoanele fizice ce practică activitate profesională licențiată ori autorizată vor
depune cerere în cazul luării la evidență fiscală a activității în baza codului IDNP — la SFS, în a
cărui rază teritorială are adresa de domiciliu/reședință sau prin SIA „e-Cerere” modulul
„Înregistrarea on-line a contribuabililor”.
3.1.4.18. În cazul solicitării luării la evidență fiscală a activității în baza codului fiscal diferit
de IDNP, persoanele respective vor depune cerere în cazul luării la evidență fiscală a activității - la
SFS în a cărui rază își are adresa juridică, care se consideră locul desfășurării activității sau prin SIA
„e-Cerere” modulul „Înregistrarea on-line a contribuabililor”.
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3.1.4.19. În cazul solicitării altui cod fiscal persoanele respective vor depune la subdiviziunea
SFS, unde este luată la evidență fiscală activitatea, cererea de înregistrare/încetare a activității
(anexa nr.3.8) în care va indica indicele 2.5 (Mențiuni suplimentare) și codul fiscal atribuit anterior,
sau prin intermediul SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea online a contribuabililor”,
compartimentul „Înregistrarea contribuabililor ce practică activitatea profesională”.
3.1.4.20. Confirmarea privind luarea la evidență fiscală va fi eliberată de subdiviziunea SFS
în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de înregistrare/modificare.

D. Activitatea în baza patentei de întreprinzător
Business proces O33.08.089 „Eliberarea și prelungirea patentei de întreprinzător”
3.1.4.21. Titular de patentă poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de
exerciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are
dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura
patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.
3.1.4.22. Desfășurarea activității de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de
stat a titularului acesteia și primirea licenței. Astfel, titularul patentei nu are obligația de a prezenta
dări de seamă financiare și statistice, de a ține evidența contabilă, de a efectua operațiuni de casă și
decontări.
Modul de eliberare și prelungire a patentei de întreprinzător
3.1.4.23. Persoanele fizice care intenționează să desfășoare activitate în baza patentei de
întreprinzător, urmează să depună la DDF, în a cărei rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau
preconizează să-şi desfăşoare activitatea, o cerere de eliberare/prelungire a patentei de
întreprinzător, la care vor fi anexate următoarele documente:
1. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului solicitantului/titularului patentei de
întreprinzător – în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant împuternicit;
2. Documentul ce confirmă achitarea taxei pentru patentă, în cuantumul corespunzător
termenului de valabilitate a patentei (pe o durată nu mai mică de o lună şi nu mai mare de 12 luni);
3. Documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare socială de stat pentru
întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător (care se
achită proporțional perioadei solicitate de desfășurare a activității, în mărime de 1/12 lunar) sau
actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei (Fişa de evidenţă a contribuţiei transferate la
BASS de către titularii patentei de întreprinzător (Ordinul Preşedintelui CNAS nr.461A din
13.10.2008)).
Documentele care confirmă scutirea de plata contribuţiei, în cazul pensionarilor şi invalizilor,
constituie copia legitimaţiei de pensionar sau de invaliditate, iar în cazul persoanelor angajate –
certificatul ce confirmă faptul asigurării acestora la sistemul public de asigurări sociale, eliberat de
angajator sau prin extrasul din tabelul nr.2 al Darii de seamă privind reţinerea impozitului pe venit,
a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de
stat obligatorii calculate (Forma IPC21), (Ordinul MF nr.94 din 30.07.2020);
4. Documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei (Adeverințele-model
aprobate de către CNAM). Verificarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării
100

obligatorii de asistență medicală se efectuează și prin intermediul serviciului disponibil pe pagina
oficială a CNAM: www.cnam.gov.md. În cazul persoanelor angajate, confirmarea faptului
asigurării acestora la sistemul public de asigurări sociale se efectuează prin certificatul, eliberat de
angajator sau prin extrasul din tabelul nr.2 al Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit,
a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de
stat obligatorii calculate (Forma IPC21);
5. Copia Notificării privind inițierea activității de comerț și copia Înștiințării de recepționare
a notificării – în cazul în care, conform Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior,
pentru desfășurarea genurilor de activitate indicate în anexa nr.3.9, este necesară notificarea AAPL.
6. Copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile şi/sau activitatea de muncă anterioară,
ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genurilor de activitate menţionate la poziţiile:
2.1, 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.49 din anexa nr.3.9;
7. Copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul de evidență a gospodăriilor
populației aferente casei rurale care va fi folosită în cadrul activității – în cazul genului de activitate
menționat la poziția 2.50 Servicii de cazare ți masă prestate de proprietarii casei rurale;
8. Două fotografii de mărimea 3x4 ale solicitantului patentei.
3.1.4.24. Contribuabilul are opţiunea de a prezenta SFS cererea online prin intermediul SIA
„e-Cerere”, prin scrisoare recomandată, prin poşta electronică (sub forma de document electronic
cu semnătură electronică), precum şi prin adresarea directă la sediul DDF în a cărei rază de deservire
solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să-și desfășoare activitatea.
3.1.4.25. La depunerea cererii prin intermediul modulului „Gestionarea patentelor de
întreprinzător” din SIA „e-Cerere”, solicitantului i se eliberează de către sistemul informațional
certificatul constatator.
3.1.4.26. La adresarea directă a persoanei fizice, cererea și anexele la ea se depun de către
solicitant sau de reprezentantul legal al acestuia la DDF. Funcționarul fiscal din cadrul DDF, în ziua
depunerii cererii va realiza procedura de înregistrare a acesteia în modulul „Gestionarea patentelor
de întreprinzător” a SIA „e-Cerere” și va genera certificatul constatator emis de sistemul
informațional.

! Certificatul constatator va fi eliberat contribuabilului în modul în care a fost depusă cererea.
3.1.4.27. După recepționarea cererii și tuturor documentelor anexate la aceasta de la
solicitantul/titularul patentei de întreprinzător, funcționarul fiscal le examinează în scopul stabilirii
corespunderii criteriilor de eliberare/prelungire a patentei. Astfel:
a) examinează tipul cererii depuse: pentru eliberarea patentei de întreprinzător sau pentru
prelungirea acesteia;
b) verifică dacă solicitantul se deservește sau preconizează să-și desfăşoare activitatea în raza
de deservire a DDF;
c) examinează documentele anexate la cerere;
3.1.4.28. În cazul desfășurării activității de comerț cu amănuntul (poziția 1.1 și 1.2 din anexa
nr.3.9) se va verifica dacă contribuabilul a fost deținător de patentă, în mod continuu, de la data de
31 decembrie 2016 până la data de 31 decembrie 2019.
3.1.4.29. Desfășurarea genurilor de activitate menționate la pozițiile 1.1 și 1.2 din anexa nr.3.9
se permite până la 31 decembrie 2022 numai pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie
2019, au deținut patente pentru genurile de activitate respective.
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3.1.4.30. La solicitarea prelungirii termenului de valabilitate a patentelor de către persoanele
fizice, cu excepția celor angajate în câmpul muncii și celor scutite de plata contribuțiilor sociale și
medicale (art.131 alin.(3) din Constituţia RM), funcționarul fiscal:
- va verifica statutul persoanei fizice din punct de vedere a asigurării în sistemul asigurării
obligatorii de asistență medicală la data depunerii cererii, prin verificarea datelor din SI al CNAM,
cu atenționarea persoanei despre obligativitatea de a achita prima de asigurare medicală la începutul
anului de gestiune, în cuantumul care este stabilit pentru anul respectiv;
- va verifica documentele confirmative de achitare a contribuțiilor de asigurare socială de
stat obligatorie, care se achită proporțional perioadei solicitate de desfășurare a activității, în mărime
de 1/12 lunar.
3.1.4.31. În cazul stabilirii unor abateri, în adresa solicitantului/titularului patentei de
întreprinzător se remite scrisoarea cu privire la refuzul eliberării/prelungirii patentei, în care se va
indica motivul legal al acestuia. Cu scrisoarea de refuz se returnează toate documentele în original,
care au fost anexate la cererea privind eliberarea/prelungirea patentei.
3.1.4.32. În cazul în care se stabilește că solicitantul/titularul patentei a întrunit toate condițiile
legale, funcționarul fiscal inițiază procesul de eliberare/prelungire a patentei prin intermediul
modulului „Gestionarea patentelor de întreprinzător”, cu introducerea informației aferente în
câmpurile prevăzute în modul. Această acțiune se realizează prin intermediul câmpurilor prevăzute
în meniul „Înregistrarea”, submeniul „Patenta”. În sistem se înscriu date ce ulterior se reflectă în
blancheta patentei.
3.1.4.33. Responsabilitatea pentru aplicarea prevederilor legii referitor la eliberarea patentei,
prelungirea termenului ei de valabilitate, anularea sau suspendarea acesteia, precum şi pentru
încasarea taxei respective, o poartă SFS.
3.1.4.34. Informația introdusă în modulul „Gestionarea patentelor de întreprinzător” inițial
se vizualizează și se verifică de către funcționarul responsabil, iar apoi, în cazul stabilirii
corectitudinii tuturor informațiilor introduse, se va imprima:
1. la eliberarea patentei – originalul blanchetei patentei, duplicatul și primul cupon al
acesteia.
Patenta/cuponul imprimate urmează a fi autentificate prin semnătura conducerii DDF și prin
aplicarea ștampilei.
Duplicatul se păstrează la subdiviziunea SFS care a eliberat patenta. El conține aceleași date
ca și originalul, precum și cupoanele care se utilizează ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.
DDF urmează să asigure eliberarea și/sau prelungirea patentei de întreprinzător în decurs de
3 zile de la data depunerii cererii, începând cu ziua eliberării certificatului constatator.
2. la prelungirea patentei – se va imprima doar următorul cupon din setul celor 8 aferente
blanchetei patentei. Informația privind perioada aferentă prelungirii acesteia se indică manual de
către funcționarul fiscal, atât pe originalul blanchetei de patentă, cât și pe duplicatul acesteia.
Confirmarea prelungirii valabilității patentei pe perioada specificată în originalul blanchetei
de patentă și pe duplicatul acesteia se va autentifica prin semnătura conducerii DDF și prin aplicarea
ștampilei. La patentă se va anexa cuponul, fapt ce confirmă achitarea taxei pentru patentă care, de
asemenea, se va autentifica prin aplicarea semnăturii conducătorului și ștampilei subdiviziunii SFS
ce a eliberat patenta.
În cazul în care toate cupoanele blanchetei patentei au fost folosite, iar titularul patentei
solicită prelungirea acesteia, termenul de valabilitate a patentei se va prelungi prin eliberarea unei
noi blanchete de patentă de întreprinzător.
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3.1.4.35. Blancheta patentei și cuponul se eliberează nemijlocit titularului/solicitantului sau
reprezentantului legal al acestuia, cu aplicarea semnăturii pe duplicatul patentei la momentul
recepționării acesteia.
3.1.4.36. Se interzice deținerea de către același titular a două sau mai multe patente valabile
concomitent pentru același gen de activitate desfășurată în același loc.
3.1.4.37. La solicitarea contribuabililor, DDF eliberează Certificatul privind desfăşurarea sau
lipsa activităţii de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului
de tratament, conform anexei nr.3.10 (Ordinul SFS nr.72 din 03.02.2020 cu privire la aprobarea
Certificatului privind desfăşurarea sau lipsa activităţii de întreprinzător pentru ultimele șase luni
premergătoare lunii eliberării biletului de tratament).
3.1.4.38. Evidența certificatelor respective se ține în Registrul de ţinere a evidenţei a
Certificatelor privind desfăşurarea sau lipsa activităţii de întreprinzător pentru ultimele șase luni
premergătoare lunii eliberării biletului de tratament, conform anexei nr.3.11.
Schimbarea patentei de întreprinzător
3.1.4.39. Patenta de întreprinzător se va schimba, la cererea titularului acesteia, în cazul în
care:
- și-a schimbat numele şi/sau prenumele;
- şi-a schimbat domiciliul;
- și-a schimbat locul de desfășurare a activității indicate în patentă.
3.1.4.40. La schimbarea patentei de întreprinzător, titularul acesteia are obligația de a achita
o taxă în mărimea unui salariu minim şi de a returna blancheta patentei ce urmează a fi schimbată.
3.1.4.41. Schimbarea patentei se realizează prin anularea blanchetei de patentă existentă, prin
trasarea unei linii pe diagonală şi aplicarea inscripției „Anulată” (se va păstra în dosarul
contribuabilului) şi anularea acesteia din modulul „Gestionarea patentelor de întreprinzător”.
Ulterior, va fi emisă şi eliberată o blanchetă nouă a patentei.
3.1.4.42. Schimbarea patentei se realizează în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii
respective.
Restabilirea patentei
3.1.4.43. În cazul în care patenta a fost pierdută sau nimicită, aceasta poate fi restabilită în
baza cererii depuse de titular la DDF emitentă a acesteia.
3.1.4.44. Pentru restabilirea patentei de întreprinzător, titularul acesteia are obligaţia de a
achita o taxă în mărimea unui salariu minim.
3.1.4.45. Restabilirea patentei de întreprinzător se realizează prin anularea din modulul
„Gestionarea patentelor de întreprinzător” a patentei pierdute sau nimicite şi prin emiterea şi
eliberarea unei patente noi. Restabilirea patentei se efectuează în baza duplicatului ei în decurs de
10 zile de la data depunerii cererii respective.
Remarcă: Perioada în care titularul nu a putut beneficia de patentă nu se restabileşte.
Anularea blanchetei/cuponului patentei de întreprinzător
3.1.4.46. Dacă pe blancheta patentei sau în cupon informația a fost imprimată cu înscrieri
eronate, aceste documente de strictă evidență urmează a fi anulate.
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Astfel, funcționarul fiscal va perfecta în adresa conducerii DDF o notă privind anularea
blanchetei patentei și/sau cuponului, în care se vor indica cauzele anulării documentelor de strictă
evidență (factori de ordin tehnic sau din neatenție).
3.1.4.47. Șeful DDF examinează nota prezentată și emite Decizia privind anularea blanchetei
patentei și/sau cuponului. Decizia se transmite funcționarului fiscal responsabil pentru executare
3.1.4.48. Anularea acestor documente se realizează prin trasarea unei linii pe diagonală cu
aplicarea inscripției „Anulată” și anularea acesteia din modulul „Gestionarea patentelor de
întreprinzător”. Funcționarul fiscal va transmite blancheta patentei anulate cu setul de 8 cupoane și
nota explicativă, persoanei responsabile de documentele de strictă evidență din cadrul DDF, iar în
cazul cuponului anulat, acesta se va păstra în dosarul titularului de patentă împreună cu nota
explicativă.
3.1.4.49. În cazul când a fost anulată blancheta patentei, funcționarul fiscal va completa o
blanchetă nouă de patentă. În acest caz de la solicitant nu se cere achitarea taxei de restabilire a
patentei.
3.1.4.50. În cazul când a fost anulat cuponul, prelungirea patentei urmează a se realiza prin
utilizarea următorului cupon după numărul corespunzător celui anulat din setul celor 8 cupoane a
patentei respective.
Taxa pentru patentă
3.1.4.51. Impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru
patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile
comerciale şi/sau de prestări servicii, taxa pentru amenajarea teritoriului.
Alte impozite, taxe şi încasări se plătesc de titularul patentei pe principii generale.
3.1.4.52. Taxa lunară pentru patentă este prevăzută în anexa nr.3.9 şi se percepe în cuantumul
stabilit pentru localitatea unde se va desfăşura activitatea de întreprinzător. În cazul desfăşurării
activităţii de întreprinzător pe întreg teritoriul ţării, taxa lunară pentru patentă se achită în cuantum
stabilit, specificat în rubrica „Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol” din anexa respectivă.
3.1.4.53. Taxa pentru patentă se achită la contul BL până la data depunerii cererii de eliberare
sau de prelungire a patentei, în cuantum corespunzător termenului solicitat, dar care nu poate fi mai
mic decât o lună10.
3.1.4.54. La achitarea plăţii pentru patentă, SFS sau, după caz, primăria eliberează titularului
patentei cuponul (cupoanele) decupat de la duplicatul patentei, prin care se confirmă că patenta este
valabilă până la un termen stabilit, şi face înscrierea respectivă pe versoul patentei.
Dosarul contribuabilului ce activează în baza patentei de întreprinzător
3.1.4.55. Funcţionarul fiscal formează un dosar pentru fiecare persoană care a depus cererea
pentru eliberarea patentei de întreprinzător. Atât pe dosar, cât şi pe cererea de eliberare se aplică
acelaşi cod unic care va înlocui denumirea completă a dosarului şi a cererii în cauză, şi va facilita
identificarea acestora.
3.1.4.56. În dosar se păstrează toate documentele primite de la solicitantul/titularul patentei
de întreprinzător şi copiile de pe deciziile DDF cu referire la solicitant/titular.
3.1.4.57. Toate dosarele se vor stoca în mod sistematizat şi corelat.

10 conform art. 7 din Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
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E) Birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile
asociate ale notarilor
3.1.4.58. La cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.3.1) vor anexa:
a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
b) copia extrasului din:
- registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați - în cazul biroului asociat
de avocați,
- registrul executorilor judecătorești - în cazul biroului asociat al executorilor judecătorești,
- registrul de stat al notarilor - în cazul biroului asociat al notarilor;
c) copia contractului de societate civilă;
3.1.4.59. SFS, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, în
ambele cazuri, eliberează contribuabilului Confirmare privind luarea la evidență fiscală (anexa
nr.3.12).
F) Persoanele fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitate în domeniul
achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal11
3.1.4.60. Persoanele fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitate în domeniul
achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal depun
la DDF în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în buletinul de identitate a acestora
Cererea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în
domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului
vegetal (anexa nr.3.13).
3.1.4.61. Persoana responsabilă din cadrul DDF va recepționa de la persoanele fizice rezidente
Cererile respective. La momentul recepționării, acestea se vor înregistra în Registrul privind luarea
la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură
și fitotehnie și obiectele regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente, conform
modului de completare specificat în anexa nr.3.15.
3.1.4.62. În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea Cererii privind luarea la evidență,
persoana responsabilă va elibera persoanei fizice Confirmarea privind luarea la evidență fiscală a
persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa nr.3.14), precum și Borderoul
de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal, aprobat
prin Ordinul MF nr.3 din 02.01.2020. Până la efectuarea modificărilor în Hotărârea Guvernului
nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406II din 23.12.1997, se va aplica regimul de eliberare gratuită a Borderoului menționat.
3.1.4.63. Numărul Confirmării va conține 8 simboluri, dintre care:
- primele 2 simboluri – codul subdiviziunii care a eliberat Confirmarea;
- următoarele 2 simboluri – anul;
- ultimele 4 simboluri - numărul de rând afișat în Registru după salvarea înregistrării (din
câmp ID) cu indicarea zerourilor în față.
11 Ordinul SFS nr.623 din 31 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind luarea la evidență fiscală/încetarea

activității
în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice
rezidente
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3.1.4.64. Persoana responsabilă din cadrul DDF care a recepționat Cererea, în aceeași zi sau
cel puțin în a doua zi lucrătoare din data recepționării, va asigura digitizarea acesteia în SIA
Digitizarea documentelor, compartimentul „Documente privind înregistrarea/activitatea
contribuabilului”, subcompartimentul „Cereri aferente activității contribuabilului”.
3.1.4.65. Confirmarea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care
desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a
obiectelor regnului vegetal, în aceeași zi sau cel puțin în a doua zi lucrătoare din data eliberării, va
fi la fel digitizată în SIA Digitizarea documentelor, compartimentul „Corespondența documentelor
emise de SFS”, subcompartimentul „Documente privind înregistrarea/activitatea contribuabilului”.
3.1.4.66. În termen de până la 3 zile lucrătoare din momentul înregistrării datelor în Registrul
menționat, IP CTIF va efectua în SI înscrierile despre înregistrarea activității în domeniul achizițiilor
produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de
persoanele fizice rezidente:
- cu forma organizatorico-juridică, codul 992 – activitatea de întreprinzător a persoanei fizice,
conform Clasificatorului formelor organizatorico-juridice ale agenților economici din Republica
Moldova;
- tipul persoanei, codul 11 – persoane fizice rezidente, activitate în domeniul achizițiilor, și
imediat va informa SFS.

! Data luării la evidență fiscală/încetării activității se consideră data eliberării Confirmării.
G) Nerezidenții care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei
organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul rețelelor
electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară
activitate de întreprinzător
3.1.4.67. Nerezidenții care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei
organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul rețelelor
electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară
activitate de întreprinzător vor depune cererea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului
(anexa nr.3.16), prin intermediul paginii oficiale a SFS, rubrica „e-Commerce VAT”. La cerere se
va anexa copia documentului din țara de origine care confirmă înregistrarea și statutul juridic al
nerezidentului, sub forma unei imagini de scanare.
3.1.4.68. Luarea la evidență a nerezidentului se confirmă prin eliberarea Confirmării privind
luarea la evidență fiscală a nerezidentului (anexa nr.3.17), precum și actualizarea datelor respective
în Registrul fiscal de stat, aferent datelor subsistemului „e-Commerce VAT”.
Remarcă: Procedura de luare la evidență fiscală a persoanelor străine (nerezidente) și
atribuirea codurilor fiscale este descrisă în Capitolul VII. Particularitățele deservirii persoanelor
nerezidente din Manual.
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3.1.5. Înregistrarea modificărilor și completărilor
Business proces O16.11.126 „Modificarea datelor de înregistrare a contribuabililor”
3.1.5.1. SFS este responsabil de actualizarea Registrului fiscal de stat care efectuează
modificări în cazurile schimbării sediului contribuabilului, modificării denumirii, conducătorului,
principalului gen de activitate (cu excepţia contribuabililor supuși înregistrării de stat), precum în
cazurile modificării și/sau completării informației referitor la contabilul șef, la subdiviziunile
declarate. încetarea/sistarea temporară a activității subdiviziunii.
3.1.5.2. Modificările operate în documentele inițiale declarate se înscriu în Registrul fiscal de
stat în temeiul cererii, depuse de contribuabil la subdiviziunea SFS în a cărei rază se deservește, sau
prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on-line a contribuabililor”, cu anexarea actelor
confirmative (în cazul completării datelor despre contabilul șef – ordinul de numere/eliberare în/din
funcție) de către contribuabili care nu dețin acces la serviciile fiscale electronice. contribuabilii care
servesc servicii fiscale electronice prin sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” date
aferente contabilului-șef, numărul de telefon și adresa de e-mail a contribuabilului se vor actualiza
în mod automatizat în Registrul fiscal de stat.
3.1.5.3. Contribuabilii (cu excepţia celor supuși înregistrării de stat) vor prezenta SFS sau prin
SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on-line a contribuabililor” cererea de atribuire a codului
fiscal (anexa nr.3.1 sau anexa nr.3.2, anexa nr.3.3), care se va marca cu indicele ”1.2” în toate
cazurile producerii modificărilor în datele inițial declarate la SFS.
3.1.5.4. Modificările și completările sunt înscrise în Registrul fiscal de stat în modul stabilit
de către SFS.

Modificarea datelor aferente numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activități în
domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale
regnului vegetal
3.1.5.5. În cazul în care persoana fizică rezidentă care desfășoară activitate în domeniul
achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal și își
modifică numele, depune la DDF în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în buletinul
de identitate, Cererea privind modificarea datelor aferente numelui persoanei fizice rezidente care
desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a
obiectelor regnului vegetal (anexa nr.3.18) și Confirmarea privind luarea la evidență fiscală a
persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa nr.3.14).
3.1.5.6. Persoana responsabilă din cadrul DDF odată cu recepționarea actelor menționate, în
aceeași zi sau cel târziu în ziua următoare lucrătoare, va verifica dacă datele aferente numelui indicat
în Cerere corespund datelor din SI al SFS și va efectua mențiunile respective în Registrul privind
luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din
horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente,
conform modului de completare menționat în anexa nr.3.15.
3.1.5.7. În același termen, se va asigura digitizarea Cererii respective și a actelor anexate în
SIA Digitizarea documentelor, compartimentul „Documente privind înregistrarea/activitatea
contribuabilului, subcompartimentul „Cereri aferente activității contribuabilului”.
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3.1.5.8. Persoana responsabilă din cadrul DDF, în aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare
lucrătoare, eliberează persoanei fizice Confirmarea privind modificarea datelor aferent numelui
persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa nr.3.19) și Confirmarea privind
luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul
achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa
nr.3.14), aferent numelui nou.
3.1.5.9. De asemenea, în termenul stabilit, asigură efectuarea înregistrărilor în Registrul
privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și obiectele regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice
rezidente, conform modului de completare specificat în anexa nr.3.15, precum și digitizarea
Confirmărilor la compartimentul „Corespondența documentelor emise de SFS”, subcompartimentul
„Documente privind înregistrarea/activitatea contribuabilului”.
3.1.5.10. Odată cu eliberarea Confirmărilor menționate, persoana responsabilă din cadrul
DDF va informa persoana căreia i-a fost modificat numele, despre necesitatea efectuării
modificărilor menționate în Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură
și/sau obiectelor regnului vegetal, aprobat prin Ordinul MF nr.3 din 02.01.2020, la compartimentul
„Subiectul”.

Registrul fiscal de stat
3.1.5.11. Registrul fiscal de stat este un registru, constituit și administrat de către SFS, în care
se înscriu datele despre contribuabilii supuși înregistrării de stat, precum și contribuabilii a căror
coduri fiscale sunt atribuite de SFS.
3.1.5.12. Informația din Registrul fiscal de stat se eliberează persoanelor și instituțiilor în
cazurile expres reglementate de art. 131 alin.(5) din Codul fiscal.
3.1.5.13. Trecerea codurilor fiscale în Registrul fiscal de stat confirmă actul luării persoanei
la evidență fiscală.
a) Codurile fiscale ale persoanelor (cu excepția contribuabililor supuși înregistrării de stat)
sunt trecute în Registrul fiscal de stat la data atribuirii.
b) Codurile fiscale ale contribuabililor supuși înregistrării de stat se înscriu în Registrul fiscal
de stat din Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
și din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale.
c) Codurile fiscale ale persoanelor fizice rezidente, precum și ale cetățenilor Republicii
Moldova nerezidenți sunt trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populației.
3.1.5.14. Registrul fiscal de stat se ține de către SFS în limba de stat în mod manual și
computerizat.
În Registrul fiscal de stat sunt consemnate datele prevăzute de art. 164 alin.(4) din Codul
fiscal, precum datele privind:
a) genurile principale de activitate;
b) mărimea capitalului social și a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaților).
c) contabilul șef (numele, prenumele. data nașterii, adresa, informația de contact, datele
actului de identitate, data înregistrării în funcție, precum și datele conform structurii stabilite de
SFS);
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3.1.5.15. Registrul fiscal de stat manual se ține conform anexei nr.3.20. Înscrierile în Registrul
fiscal de stat manual sunt efectuate de persoana responsabilă, în baza informațiilor prezentate de
solicitant la momentul atribuirii codului fiscal și sunt certificate prin semnătura acesteia.
Filele Registrului fiscal de stat sunt numerotate și șnuruite. Numărul filelor se indică pe ultima
pagină și se autentifică de șeful subdiviziunii SFS prin aplicarea semnelor de control: semnătura și
ștampila.
3.1.5.16. În Registrul fiscal de stat electronic informația despre contribuabil este sistematizată
conform elementelor nominalizate în anexa nr.3.21.
Remarcă: Orice contribuabil, persoană juridică, cât și persoană fizică, care dispun de
semnătura electronică, pot accesa SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și vizualiza datele
ce se cuprind în Registrul fiscal de stat.
În scopul oferirii unei informații unice despre contribuabil, în cadrul SIA „Rapoarte fiscale”
a fost creat și poate fi generat raportul „Informație de înregistrare a contribuabilului_new”, care se
găsește în compartimentul „Date generale despre contribuabil” subcompartimentul „Informație
privind înregistrarea contribuabilului”.
Informația va fi prezentată de către funcţionarii SFS, la solicitarea persoanei cu funcţie de
răspundere a entităţii sau a reprezentantului legal al acestuia (împuternicit prin procură). Se va
prezenţa informația doar despre contabil din compartimentul „Persoane cu funcții de răspundere”,
informația despre subdiviziuni, ECC înregistrate, datele de contact, datele cu referire la înregistrarea
în calitate de plătitor al TVA/accize.

3.1.6. Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
Business proces O33.11.117
subdiviziunilor/obiectelor impozabile”

„Emiterea

certificatului

privind

înregistrarea

3.1.6.1. Procedura înregistrării subdiviziunilor/obiectelor impozabile este descrisă în
capitolul XI al Instrucțiunii privind evidența contribuabilului aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din
28.09.2017.
Evidența subdiviziunilor fără statut de persoană juridică amplasate în altă parte decât sediul
contribuabilului din care face parte este ținută de către subdiviziunea SFS la care persoana este luată
la evidență fiscală, prin atribuirea fiecărei subdiviziuni a codului acesteia. Subdiviziunile amplasate
în aceeași localitate vor fi înregistrate sub un singur cod al subdiviziunii.
3.1.6.2. În cazul când contribuabilul deține subdiviziune peste hotarele Republicii Moldova,
acesta va declara subdiviziunea la SFS de la locul de deservire a acestuia, indicând codul localității
de la adresa juridică.

! Subdiviziunea utilizează codul fiscal al contribuabilului care a înființat-o.
3.1.6.3. Contribuabilul este obligat, conform art.161 alin.(8) din Codul fiscal, să informeze
SFS în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locațiune, chirie,
arendă, folosință etc.) despre constituirea subdiviziunii, despre modificările ulterioare cu privire la
sediul subdiviziunii sale, precum și despre sistarea activității subdiviziunii.
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3.1.6.4. La înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile contribuabilul va completa
Cererea/Constatarea privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor
impozabile, anexa nr.3.23 (în continuare Cerere/Constatare). Cererea/Constatarea se va completa de
către:
a) contribuabili – în cazul dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune, chirie,
arendă, folosinţă etc.), cât şi modificările ulterioare;
b) SFS – în cazul constatării statutului subdiviziunii și în cazul constatării că contribuabilul
este lichidat.
Concomitent, menționăm că în Cerere/Constatare se va indica tipul subdiviziunii, luând în
considerare Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor (anexa nr.3.22).
3.1.6.5. Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile se efectuează pentru contribuabilii
care au în componenţa lor subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile, cel puţin una/unul.
3.1.6.6. În scopul asigurării corectitudinii evidenţei obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii
care au în componenţa lor subdiviziuni/obiecte impozabile, întreprinderile de bază ale
acestora/sediile centrale se vor califica ca subdiviziuni. În acest sens, contribuabilul va indica
informaţia necesară despre întreprinderea de bază/sediul central în Cerere/Constatare.
3.1.6.7. Cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea/lichidarea şi
suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile sunt recepţionate de către subdiviziunea SFS de
la locul de deservire al contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) pe suport de hârtie
sau prin intermediul SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a subdiviziunilor”.
3.1.6.8. În cazul în care, contribuabilul depune Cererea/Constatarea pe suport de hârtie,
funcţionarul fiscal va înregistra Cererea privind înregistrarea subdiviziunii/obiectului în SIA „eCerere”, modulul „Înregistrarea on-line a subdiviziunilor”. În cazul când șeful subdiviziunii are
obiecții, acesta respinge decizia luată în SIA „e-Cerere”, cu indicarea motivului, și restituirea
funcţionarului fiscal pentru reexaminare.

! Începând cu 31.05.2019, în conformitate cu Ordinul SFS nr. 216 din 17.05.2019 Cu privire
la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352
din 28.09.2017, la declararea subdiviziunilor de către contribuabili prin SIA „e-Cerere” modulul
„Gestionarea on-line a subdiviziunilor” sau la depunerea cererii pe suport de hârtie, contribuabilii
nu sunt obligați să depună careva documente confirmative (contractele de posesie, locaţiune, chirie,
arendă, folosinţă etc.).
3.1.6.9. Ca rezultat al prelucrării Cererilor/Constatărilor (depuse pe suport de hârtie), DDF din
raza de deservire a contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central)/DAFA din cadrul
DGACM, în termen de 3 zile de la data depunerii cererii, emite la solicitarea contribuabilului
Certificatul privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile (anexa nr.3.24).
3.1.6.10. Cererile depuse prin intermediul SIA ”e-Cerere” vor fi examinate de funcționarul
fiscal și în caz că, datele care au fost completate în cerere sunt insuficiente, funcţionarul responsabil
va respinge cererea depusă, prin accesarea butonului „Respinge” cu indicarea motivului respingerii
cererii.
Ulterior cererea se examinează de către șeful subdiviziunii. În cazul când nu are obiecții,
cererea se acceptă în SIA „e-Cerere”. În momentul acceptului sistemul generează automat
Certificatul privind înregistrarea subdiviziunii/obiectului impozabil.
3.1.6.11 Certificatele eliberate conform pct. 3.1.6.9., se înregistrează separat în Registrul
certificatelor privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile (anexa nr.3.25).
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! La declararea subdiviziunii cu tipul „72”, denumirea tipului subdiviziunii „magazin on-line”
la coloana 6 în Cerere/Constatare se va completa obligatoriu adresa de e-mail, adresa amplasării
unităţii comerciale şi adresa paginii web a magazinului on-line.

Procesul de conformare a contribuabililor ce nu au înregistrat subdiviziuni/obiecte impozabile la
SFS în termenii stabiliți
3.1.6.12. În cazul în care, DDF/DAFA din cadrul DGACM identifică în procesul vizitelor
fiscale, controalelor camerale efectuate și/sau a documentelor atașate de către contribuabil în SIA
„e-Cerere” din propria inițiativă, subdiviziuni/obiecte impozabile neînregistrate la SFS –
funcționarii fiscali din cadrul DDF/DAFA din cadrul DGACM vor remite în adresa contribuabililor
scrisori de conformare (conform anexei nr.3.26), acordându-le un termen de 15 zile pentru
depunerea cererii privind înregistrarea obiectelor impozabile.
3.1.6.13. Dacă ulterior expirării termenului de conformare acordat, contribuabilul nu a
înregistrat subdiviziunea la SFS, DDF/DAFA din cadrul DGACM va efectua o vizită fiscală cu
ieșirea la fața locului la adresa subdiviziunii/obiectului impozabil neînregistrat în vederea
confirmării desfășurării activității, cu notificarea repetată despre obligația de înregistrare a
subdiviziunii/obiectului impozabil.
3.1.6.14. Informația cu referire la contribuabilii care nu s-au conformat, ulterior notificării și
ieșirii la fața locului, și confirmării desfășurării activității subdiviziunii, va fi prezentată trimestrial
către data de 25 a lunii următoare trimestrul de gestiune, prin intermediul DODF din cadrul DGDF
în adresa DGConformare, conform anexei nr.3.27.
3.1.6.15. DGConformare, va analiza activitatea contribuabililor prin prisma riscurilor și va
dispune întreprinderea acțiunilor de rigoare (procedură descrisă în Manualul de Control Fiscal).

Procesul de conformare a contribuabililor ce au înregistrat tardiv subdiviziunile/obiectele
impozabile la SFS
3.1.6.16. În cazul în care DDF/DAFA din cadrul DGACM în procesul de analiză va identifica
subdiviziuni/obiecte impozabile înregistrate tardiv, dispunând de documente confirmative, va
sistematiza Informația privind înregistrarea tardivă a subdiviziunilor/obiectelor impozabile la SFS
și o va prezenta trimestrial către data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, către
DGConformare prin intermediul DODF din cadrul DGDF, conform anexei nr.3.28.
3.1.6.17. DGConformare, va analiza activitatea contribuabililor prin prisma riscurilor și va
dispune întreprinderea acțiunilor de rigoare (procedură descrisă în Manualul de Control Fiscal).

3.1.7. Tinerea dosarelor contribuabililor
3.1.7.1. Direcția generală deservire fiscală asigură ţinerea dosarelor contribuabililor luați la
evidență fiscală în Registrul fiscal de stat, în formă electronică și pe suport de hîrtie, după caz, în
modul și forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.
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3.1.7.2. În cazul în care contribuabilul îşi schimbă sediul (domiciliul), din raza de activitate a
subdiviziunii SFS unde se află la evidență, acesta va informa subdiviziunea SFS în baza cererii de
modificare a datelor (conform anexei nr.3.1, anexei nr.3.2 și anexei nr.3.3).
3.1.7.3. În cazul modificării sediului contribuabilului, subdiviziunea SFS în raza de activitate
în care s-a transferat contribuabilul, după necesitate şi în cazuri întemeiate (solicitarea unei copii
autentificate a documentului din dosarul fizic sau lizibilitatea redusă a documentului digitizat), poate
solicita o copie a dosarului fizic, sau a anumitor documente din dosar, de la subdiviziunea SFS în a
cărei rază de activitate s-a aflat cu sediul anterior.
3.1.7.4. Subdiviziunea SFS va analiza dosarul fizic al contribuabilului şi va asigura digitizarea
documentelor care nu se regăsesc în dosarul electronic din cadrul Sistemului Informaţional al SFS,
în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea următoarelor situaţii:
a) depunerea cererii de modificare a datelor de către contribuabilii care nu sunt supuşi
înregistrării de stat;
b) primirea informaţiei de la organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat privind
schimbarea sediului în cazul contribuabililor supuşi înregistrării de stat;
c) includerea contribuabilului în lista agenţilor economici contribuabili mari.
3.1.7.5. La digitizarea dosarului, subdiviziunea SFS va efectua înscrierea în Registrul fiscal
de stat manual col.21 "Dosar digitizat la data ________.
3.1.7.6. Urmare a digitizării dosarului contribuabilului, subdiviziunea SFS, care a efectuat
înscrierea descrisă la pct.3.1.7.5., va asigura păstrarea dosarului fizic în conformitate cu cadrul legal
în vigoare aferent arhivării documentelor

3.2. EVIDENȚA CONTURILOR BANCARE ȘI/SAU DE PLĂȚI
Business procese:
O16.11.121 „Înregistrarea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți ale
contribuabililor”
O16.11.122 „Înregistrarea conturilor bancare deschise în străinătate”
O16.11.125 „Modificarea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți ale contribuabililor”
O16.11.119 „Închiderea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți ale contribuabililor”

3.2.1. Procesul de luare la evidență a conturilor bancare și/sau de plăți
3.2.1.1. Conturile bancare și/sau de plăți deschise (cu excepţia conturilor tranzitorii de
executare a bugetelor, conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de
acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social)) de BNM,
bancă (sucursala acesteia) și/sau societatea de plată (sucursală), societatea emitentă de monedă
electronică (sucursală), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii
de plată sau emitent de monedă electronică (sucursală) persoanelor fizice și juridice sunt luate la
evidență fiscală de către SFS. Pentru confirmare se emite Certificatul privind luarea la evidență a
conturilor bancare și/sau a conturilor de plăți (anexa nr.3.29). Evidenţa eliberării Certificatul
privind luarea la evidență a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți este strictă şi se ţine în
Registrul electronic de evidenţă a eliberării Certificatelor privind luarea la evidenţă a conturilor
bancare și/sau conturilor de plăți din cadrul SIA „CCDE” (anexa nr.3.32).
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3.2.1.2. Temei pentru emiterea Certificatului privind luarea la evidență a conturilor bancare
și/sau conturilor de plăți serveşte documentul electronic emis şi remis de către bancă (sucursala
acesteia) și/sau societatea de plată (sucursală), societatea emitentă de monedă electronică
(sucursală), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată
sau emitent de monedă electronică (sucursală) prin SIA „CCDE”care confirmă deschiderea
contului, și anume Certificatul privind deschiderea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți
(anexa nr.3.30).
3.2.1.3. Funcționalul presupune recepționarea cu statut „Acceptat” a certificatelor privind
deschiderea conturilor bancare și/sau de plăți a contribuabilului, emise în conformitate cu
prevederile art.167 din Codul fiscal și generarea automată a certificatului privind luarea la evidență
a conturilor respective în cazul în care SIA „CCDE” constată ca fiind îndeplinite condițiile prevăzute
de legislație în acest sens.
3.2.1.4. Acceptarea certificatelor privind deschiderea conturilor contribuabilului și emiterea
certificatului corespunzător privind luarea la evidență a conturilor bancare și/sau de plăți, se
efectuează în mod automat de către sistem, fără intervenția funcționarului fiscal, doar în cazul în
care sunt respectate cumulativ următoarele cerințe:
1. contribuabilul nu înregistrează restanțe;
2. lipsa dispozițiilor active de suspendare a operațiunilor la conturile bancare/de plăți;
3. lipsa interdicțiilor aplicate de executorul judecătoresc în acest sens.
3.2.1.5. Dacă cel puțin una din condițiile enumerate la pct.3.2.1.4. nu va fi îndeplinită,
Certificatul privind deschiderea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți va fi expediat,
conform procedurii existente, în vederea examinării acestuia de către funcționarul fiscal după
procedura general stabilită.
3.2.1.6. Verificarea restanței contribuabilului, reieșind din noțiunea prevăzută la art.129
pct.13) din Codul fiscal, se realizează de către sistem, care va stabili existența acesteia în cazul
înregistrării în rubrica „Sold”, a sumei pe debit, egale sau mai mari decât „0,01 lei”, la cel puțin o
clasificație economică din contul curent generalizat al contribuabilului (SIA „Contul curent al
contribuabilului”).
În caz contrar se va considera că contribuabilul nu are restanță.
3.2.1.7. În documentul de luare la evidență a conturilor, în mod automat de sistem, în locul
semnăturii persoanei autorizate din cadrul SFS, va fi afișată mențiunea „Acceptat automat de către
SISFS”. Monitorizarea documentelor de luare la evidență a conturilor poate fi efectuată verificând
informația afișată în rubrica „Numele responsabilului pentru primirea certificatului” din raportul
„Registrul de evidență a eliberării certificatelor privind luarea la evidență a conturilor bancare”,
generat în cadrul modulului „Rapoarte” din SIA „CCDE”.
3.2.1.8. În cazul în care documentul de deschidere este expediat funcționarului fiscal spre
examinare, acesta va verifica dacă sunt întrunite condițiile specificate la pct.3.2.1.4, iar în funcție
de rezultatul verificării se emite în SIA „CCDE”, după caz, Certificatul privind luarea la evidență
a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți sau Refuzul luării la evidență fiscală a contului
bancar și/sau contului de plăți.
3.2.1.9. SFS va remite BNM, băncii (sucursalei acesteia) și/sau societății de plată (sucursalei),
societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează
în calitate de prestator de servicii de plată sau emitentului de monedă electronică (sucursalei) în
formă electronică Certificatul de luare la evidenţă fiscală a conturilor bancare și/sau conturilor de
plăți (anexa nr.3.29) şi/sau Refuzul luării la evidenţă fiscală a contului bancar și/sau de plăți,
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conform anexei nr.3.33, în decurs de 3 zile lucrătoare de la data recepționării documentului
electronic privind deschiderea contului bancar.
3.2.1.10. Persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice
nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au obligaţii
fiscale sunt în drept să deschidă conturi bancare și/sau de plăți în bănci (sucursalele acestora) și/sau
societăți de plată (sucursale), societăți emitente de monedă electronică (sucursală), furnizori de
servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitenți de monedă
electronică (sucursale) în baza documentelor confirmative privind identitatea lor sau a documentului
recunoscut ca certificat de atribuire a codului fiscal/decizie de înregistrare din ţara de origine.
Despre deschiderea/modificarea/închiderea conturilor bancare și/sau de plăți ale persoanelor
menţionate, banca (sucursala acesteia) și/sau societatea de plată (sucursală), societatea emitentă de
monedă electronică (sucursală), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator
de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursală) este obligată să informeze SFS
prin SIA „CCDE” (anexa nr.3.31, anexa nr.3.34, anexa nr.3.35).
3.2.1.11. Băncile și/sau societățile de plată (sucursale), societățile emitente de monedă
electronică (sucursală), furnizorii de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii
de plată sau emitenții de monedă electronică (sucursală) vor informa în aceeași zi subdiviziunile
SFS (DDF) prin SIA „CCDE”despre deschiderea conturilor bancare și/sau de plăți persoanelor
fizice – cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţenilor străini sau apatrizi – care dispune de obiecte
impozabile sau care au obligaţii fiscale, conform legislaţiei fiscale, sau care au obţinut dreptul de a
exercita o anumită activitate în baza patentei de întreprinzător (art.162 alin.(1) lit.b) din Codul
fiscal), dar care nu sunt subiecți ai activității de întreprinzător.
3.2.1.12. Documentul electronic privind deschiderea conturilor bancare și/sau de plăți pentru
contribuabilii specificați la pct.3.3.1.11. va fi recepționat automat cu statut „Acceptat” în SIA
„CCDE”, fără intervenția funcționarului fiscal.
3.2.1.13. Trezoreria de Stat informează SFS despre deschiderea, modificarea sau închiderea
conturilor trezoreriale deschise instituţiilor publice în sistemul trezorerial al MF prin SIA „CCDE”,
conform modului stabilit de SFS.
3.2.1.14. În cazul deschiderii contului bancar în străinătate, în termen de 15 zile de la data
deschiderii acestuia, persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de
fermieri), precum și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau practică
activitate profesională licențiată ori autorizată, comunică SFS faptul şi datele corespunzătoare
(anexa nr.3.36 – Informația privind deschiderea/închiderea conturilor bancare în străinătate).
3.2.1.15. Funcționarul fiscal analizează:
- dacă datele prezentate de contribuabil sunt suficiente pentru înregistrare;
- termenul de prezentare a informației despre conturile deschise.
3.2.1.16. În cazul când datele prezentate sunt suficiente și informarea SFS despre deschiderea
contului a avut loc în termen, SFS eliberează contribuabilului, în termen de 3 zile, un certificat de
confirmare.
3.2.1.17. În cazul când informația nu este suficientă, funcționarul fiscal comunică acest fapt
contribuabilului pentru a fi furnizate datele necesare. Ulterior, după înlăturarea neajunsurilor are loc
eliberarea de către SFS a certificatului confirmativ.
3.2.1.18. În cazul în care, se stabilește că informarea cu privire la deschiderea contului bancar
și/sau de plăți nu a avut loc în termen, funcționarul fiscal va perfecta actul de control și va sancționa
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contribuabilul cu o amendă în mărime de la 4000 la 6000 lei pentru fiecare cont bancar și/sau de
plăți (art.256 alin.(8) din Codul fiscal).
3.2.2. Procesul de modificare și închidere a conturilor bancare și/sau de plăți
3.2.2.1. În cazul modificării/închiderii conturilor bancare și/sau de plăți, BNM, băncile
(sucursalele acestora) și/sau societățile de plată (sucursalele), societățile emitente de monedă
electronică (sucursalele), furnizorii de servicii poștale care activează în calitate de prestatori de
servicii de plată sau emitenții de monedă electronică (sucursalele) recepționează cererea
contribuabilului și expediază în aceeași zi prin SIA „CCDE” Certificatul privind modificarea
contului bancar și/sau contului de plată (anexa nr.3.34) sau, după caz, Certificatul privind
închiderea contului bancar și/sau contului de plată (anexa nr.3.35).
3.2.2.2. Documentul electronic privind modificarea/închiderea conturilor bancare și/sau de
plăți va fi recepționat automat cu statut „Acceptat” în SIA „CCDE”, fără intervenția funcționarului
fiscal.

3.3.

RECEPȚIONAREA DĂRILOR DE SEAMĂ FISCALE

3.3.1. Recepționarea dărilor de seamă fiscale
Business proces O34.11.199 „Recepționarea dărilor de seamă”
3.3.1.1. Conform prevederilor art.187 din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să prezinte
în termenul stabilit dări de seamă pentru fiecare tip de impozit sau de taxă, pentru primele de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii.
3.3.1.2. Contribuabilii prezintă dările de seamă utilizând, în mod obligatoriu, metode
automatizate de raportare electronică, după cum urmează:
a) începând cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA;
b) începând cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de
salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract
individual de muncă ori prin alte contracte;
c) începând cu 1 ianuarie 2017– de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016
aveau angajați mai mult de 5 salariaţi;
d) începând cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2017 – de către
subiecţii care desfăşoară activitate profesională licențiată ori autorizată;
e) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei;
f) începând cu 25.02.2018 – de către subiecții a căror activitate economică este generatoare
de poluanți;
g) începând cu 25.09.2018 – de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane
în regim taxi;
h) începând cu 1 ianuarie 2019 – de către contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajați;
i) de la data luării în evidență fiscală (atribuirii codului fiscal) – de către persoanele
nerezidente care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei
organizatorico-juridice în Republica Moldova și care prestează servicii prin intermediul
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rețelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care
desfășoară activitate de întreprinzător, indiferent de numărul de angajați.

! Contribuabilii, cu excepția celor specificați la pct.3.3.1.2., pot utiliza metodele automatizate
de raportare electronică benevol.
3.3.1.3. În conformitate cu art.187 alin.(3) din Codul fiscal, darea de seamă trebuie să conțină:
a) denumirea (numele, prenumele) contribuabilului;
b) codul fiscal al contribuabilului, după caz și codul subdiviziunii acestuia;
c) perioada fiscală pentru care se prezintă;
d) tipul impozitului, taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al
contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
e) obiectul impozabil/baza impozabilă;
f) cota impozitului, taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al
contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
g) facilitățile fiscale;
h) suma impozitului, taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al
contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
i) alte date și informații.
3.3.1.4. Pentru darea de seamă prezentată pe suport de hârtie este obligatorie semnătura
olografă a persoanelor responsabile (conducătorul și contabilul-șef) ale contribuabilului sau
semnătura reprezentantului acestuia.
3.3.1.5. Pentru darea de seamă prezentată în format electronic, este obligatorie semnătura
electronică, aplicată în modul stabilit de Guvern, sau semnătura electronică de autentificare, aplicată
în modul stabilit de SFS, a persoanelor responsabile (conducătorul și contabilul-șef) ale
contribuabilului sau semnătura reprezentantului acestuia.
3.3.1.6. La prezentarea dărilor de seamă fiscale contribuabilii sunt obligați să respecte
următoarele cerințe (anexa nr.3.37):
1. dările de seamă se prezintă pe formulare tipizate, aprobate de SFS, valabile pentru perioada
fiscală, pentru care sunt perfectate;
2. dările de seamă fiscale se prezintă în termenii prevăzuți de legislația fiscală, conform
prevederilor art.187 alin.3 din Codul fiscal.
3.3.1.7. Data prezentării dării de seamă la SFS se consideră data primirii ei de către SFS.
Pentru dările de seamă prezentate prin poștă, data prezentării se va considera data de pe ștampila
aplicată de oficiul poștal, care a inițiat transmiterea. Pentru dările de seamă prezentate în format
electronic, data prezentării se va considera data din recipisa electronică de confirmare a acceptării
acesteia în SI al SFS.
3.3.1.8. La momentul recepționării dării de seamă fiscale, recepționerul aplică ştampila
specială a SFS atât pe exemplarul care rămâne la SFS, cât şi pe exemplarul contribuabilului, dacă
acesta este prezentat.
3.3.1.9. Nu se vor recepționa dările de seamă fiscale şi, respectiv, nu se va aplica ştampila
specială a SFS pe dările de seamă prezentate de către contribuabili în cazurile în care:
a) tipul formularului dării de seamă fiscale nu este admisibil pentru recepţionare;
b) data prezentării indicată în darea de seamă fiscală nu coincide cu data zilei curente în care
SFS primeşte darea de seamă fiscală;
c) nu sunt completate toate datele de identificare a dării de seamă fiscale;
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d) formularul dării de seamă fiscale nu este valabil pentru perioada fiscală, pentru care este
perfectat;
3.3.1.10. Darea de seamă fiscală corectată se prezintă în conformitate cu prevederile art.188
din Codul fiscal.
3.3.1.11. Darea de seamă fiscală corectată, depusă înainte sau în termenul stabilit pentru
prezentarea dărilor de seamă fiscale pe o anumită perioadă fiscală se consideră dare de seamă fiscală
pentru perioada respectivă.
3.3.1.12. Darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare, și ca rezultat nu va
modifica darea de seamă precedentă, dacă cea corectată a fost prezentată:
- după emiterea de către conducerea organului care execută controlul în baza unei decizii
scrise cu privire la inițierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi și darea de
seamă prezentată greșit sau cu omisiuni;
- pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea.

! Notele de informare aferente impozitului pe venit se vor recepționa corespunzător
formularelor valabile pentru perioadele fiscale concrete, pe măsura efectuării corectărilor asupra
obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice-cetăţeni în perioadele de acţiune a termenului de prescripţie
pentru determinarea obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice-cetăţeni.

3.3.2. Neprezentarea dărilor de seamă de către contribuabil
3.3.2.1. Monitorizarea procesului de prezentare a dărilor de seamă se va realiza ținând cont
de periodicitatea prezentării acestora (lunare, trimestriale sau anuale), cu excepția dărilor de seamă
care se prezintă la necesitate (necesitatea prezentării acestor dări de seamă se va stabili în cadrul
controalelor fiscale efectuate de către DGControl). Prevederile prezentului capitol nu se aplică
pentru Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
3.3.2.2. Pentru identificarea contribuabililor ce nu au prezentat dările de seamă, având
obligația de prezentare, funcționarii fiscali din cadrul DDF/DAFA din cadrul DGACM vor stabili,
pentru fiecare perioadă fiscală (lunară, trimestrială) Lista contribuabililor ce nu au prezentat dările
de seamă pentru fiecare impozit/taxă, cu excepția celor stabilite de art. 544 alin. (3), art. 83 alin. (2)
lit.c), d), e) și art.695 alin.(4) din Codul fiscal. Lista se va identifica utilizând după caz:
a) informația din SI al SFS /Reports despre dările de seamă neprezentate sau prin excluderea
contribuabililor care au prezentat tipul de dare de seamă. Rapoartele se vor genera pentru analiză
către data de 10 a lunii următoare termenului de prezentare stabilit de Codul fiscal;
b) informația parvenită de la alte autorități (exemplu APP, ASP, etc.) și alte surse de
informație care determină calitatea de subiect al impunerii.
Remarcă: Criteriile de selectare/determinare a contribuabililor ce nu au prezentat dările de
seamă fiscale, având obligația de prezentare sunt indicate în anexa nr.3.38.
3.3.2.3. Lista contribuabililor ce nu au prezentat dările de seamă anuale stabilite de art. 544
alin. (3), art. 83 alin. (2) lit.c), d), e) și art.695 alin.(4) din Codul fiscal se prezintă DDF/DAFA din
cadrul DGACM de către DODF din cadrul DGDF, anual, în bază de Indicației care include lista
contribuabililor pentru conformare.
3.3.2.4. În cazul identificării contribuabililor ce nu au prezentat dările de seamă, funcționarii
fiscali din cadrul DDF/DAFA din cadrul DGACM vor întreprinde acțiuni de conformare benevolă,
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inițial prin contactarea telefonică a contribuabililor identificați (în dependență de situația
contribuabilului), ulterior vor remite scrisori de conformare conform anexei nr.3.39, acordându-le
un termen de 15 zile pentru depunerea dărilor de seamă.
În cazul în care un contribuabil nu a prezentat mai multe dări de seamă (pe diferite impozite
și taxe), în adresa contribuabilului respectiv se va remite doar o singură scrisoare de conformare, în
care vor fi specificate toate tipurile de dări de seamă neprezentate.

!

Scrisorile de conformare se vor remite prin intermediul oficiilor poștale (cu aviz

recomandat) sau prin intermediul poștelor electronice (dacă există o adresă electronică a
contribuabilului confirmată), care ulterior vor fi digitizate în Dosarul electronic al contribuabilului,
conform Regulamentului privind digitizarea documentelor aferente contribuabilului prin
intermediul SIA ,,Digitizarea documentelor aferente contribuabililor”, aprobat prin Ordinul SFS
nr. 617 din 09.11.2018, cu modificările și completările ulterioare.
3.3.2.5. Dacă, după expirarea termenului de 15 zile de conformare benevolă, contribuabilul
nu a prezentat dările de seamă, funcționarii fiscali din cadrul DDF/DAFA din cadrul DGACM, în
temeiul art.229 din Codul fiscal, vor emite Dispoziția privind suspendarea operațiunilor la conturile
bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabililor.
3.3.2.6. În cazul în care, contribuabilii prezintă dările de seamă după suspendarea
operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți, funcționarii fiscali din cadrul DDF/DAFA
din cadrul DGACM:
1. vor anula Dispoziția privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau
conturile de plăți, conform prevederilor legislației,
2. vor sancționa, în conformitate cu art.3011 alin.(2) din Codul contravențional, persoana cu
funcție de răspundere, prin întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție, doar la
prezentarea dărilor de seamă pe suport de hârtie în oficiul DDF /DAFA (DGACM) (prezența fizică
a contribuabilului la subdiviziunea SFS), în cazul în care contribuabilul:
- a prezentat tardiv darea de seamă după suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau
conturile de plăți, însă obligații suplimentare privind impozitele, taxele și alte plăți nu apar,
- a prezentat tardiv darea de seamă după suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau
conturile de plăți și suma obligațiilor privind impozitele, taxele și alte plăți, constituie suma până la
1 000 lei pentru contribuabilii specificați la art.232 lit.a) și c) din Codul fiscal,
- a prezentat tardiv darea de seamă după suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau
conturile de plăți și suma obligațiilor privind impozitele, taxele și alte plăți, depășește suma de 1 000
lei pentru contribuabilii specificați la art.232 lit.a) și c) din Codul fiscal.

!

La prezentarea dărilor de seamă prin utilizarea altor modalități (prezentarea electronică a

dărilor de seamă, prin intermediul oficiilor poștale, etc.), sancționarea se va realiza în procesul
controlului fiscal efectuat de către DGControl.

® Conform art.301

1

alin.(2) din Codul contravențional, neprezentarea în termenul stabilit

de legislație a dării de seamă fiscale se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale
aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
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3.3.2.7. DDF vor întocmi și vor prezenta DODF din cadrul DGDF, lista contribuabililor care
nu au prezentat dările de seamă urmare a acțiunilor de conformare întreprinse de DDF și întrunesc
riscuri de administrare fiscală, conform anexei nr.3.40, trimestrial către data de 20, și anume pentru:
- tr.I - către data de 20 iunie,
- tr.II - către data de 20 septembrie,
- tr.III - către data de 20 decembrie,
- tr.IV - către data de 20 martie.
3.3.2.8. DODF din cadrul DGDF și DAFA din cadrul DGACM vor prezenta informația
totalizată cu privire la contribuabilii care nu au prezentat dările de seamă urmare a acțiunilor de
conformare întreprinse și întrunesc riscuri de administrare fiscală către DGConformare conform
anexei nr.3.40, trimestrial către data de 25, și anume pentru:
- tr.I - către data de 25 iunie,
- tr.II - către data de 25 septembrie,
- tr.III - către data de 25 decembrie,
- tr.IV - către data de 25 martie.
3.3.2.9. DGConformare, va analiza activitatea contribuabililor prin prisma riscurilor și va
dispune întreprinderea acțiunilor de rigoare.

3.4.

CENTRALIZAREA PRELUCRĂRII DOCUMENTELOR FISCALE

3.4.1. Primirea documentelor
Business proces I34.11.116 „Procesarea documentelor fiscale”
3.4.1.1. Documentele fiscale prezentate SFS sunt primite, clasificate și organizate de
recepționer (Lista documentelor admisibile în cadrul SI al SFS, anexa nr.3.36) (Ordinul SFS nr. 204
din 17.05.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare a
procedurii de prelucrare a documentelor în pachete.
3.4.1.2. La primirea documentului fiscal pe suport de hârtie recepționerul verifică existența
datelor de identificare a documentului și aplică ștampila specială a SFS numai pe documentele ce
conțin în mod obligatoriu toate datele menționate.
3.4.1.3. În scopul înscrierii în SI al SFS dările de seamă prezentate pe suport de hârtie se
recepționează, cu respectarea următoarelor cerințe:
a) tipul documentului este inclus în lista documentelor fiscale admise spre prelucrare în SI al
SFS, conform listei documentelor admisibile în SI al SFS;
b) data prezentării înscrisă în document coincide cu data zilei curente în care este primit
documentul;
c) sunt completate toate datele de identificare a documentului și a contribuabilului;
d) formularul documentului este valabil pentru perioada fiscală prezentată, care se verifică
prin contrapunerea valabilității formularului dat și perioada fiscală pentru care este perfectat.
3.4.1.4. La primirea dării de seamă IPC21, suplimentar la cerințele menționate, se va verifica
următoarele elemente:
a) codul genului principal de activitate (CAEM);
b) codul CNAS;
c) obligatoriu prezența bifelor în cazul:
119

d)

rezident al parcului IT;
dacă este dare de seamă primară, în rubrica „tipul dării de seamă”;
în cazul prezentării dării de seamă după control, în rubrica „după controlul fiscal”;
prezența obligatorie a înscrierilor în toate coloanele din Anexa la Tabelul nr.1 din darea
de seamă (în special coloana 3);
e) prezența obligatorie a înscrierilor în toate coloanele prevăzute din Tabelul nr.3 din darea
de seamă forma IPC18 sau în Tabelul nr.2 din darea se seamă forma IPC21..
3.4.1.5. Documentele primite se grupează în seturi, după prioritatea prelucrării lor și tipul
documentului, luând în considerare necesitatea înregistrării ulterioare a pachetelor după tipul lor
(anexa nr.3.41). Un set de documente nu va conține mai mult de 50 de documente. Un set astfel
format nu poate conține documente cu diverse date ale prezentării lor sau documente cu prioritate
diferită.
3.4.1.6. Seturile de documente formate de recepționer se transmit în aceeași zi registratorului
pentru înregistrarea pachetelor în SISFS.
3.4.1.7. Documentele care conțin informații aferente bugetului asigurărilor sociale de stat se
grupează și se înregistrează pachete separate după tipul dării de seamă (IPC21, IPC18, TAXI18,
IU17, CAS18-AN, IRM19).
3.4.1.8. Documentele fiscale interne se perfectează și se procesează în mod automatizat prin
intermediul SIA ,,Documente fiscale interne”, de către subdiviziunile SFS cu drept de emitere a
documentelor fiscale interne.
3.4.1.9. Documentele confirmative anexate la dările de seamă se transmit subdiviziunii
responsabile de păstrarea dosarelor personale ale contribuabilului.
3.4.1.10. Dacă contribuabilul prezintă două exemplare de documente, recepționerul este
obligat să verifice identitatea lor și să-i restituie un exemplar ștampilat.
3.4.1.11. În cazurile când recepționerul îndeplinește și obligațiunile de registrator, în scopul
simplificării procedurii de verificare a sumelor de control, recepționerul va completa fișa
corespondenței fiscale (anexa nr.3.43).
3.4.2. Înregistrarea și transmiterea pachetelor
3.4.2.1. Înregistrarea pachetului are drept scop asigurarea unei evidențe stricte a organizării
procedurii de prelucrare a documentelor fiscale în cadrul SFS. În acest scop registratorul
pachetelor:
1. Primește și verifică numărul de documente ale corespondenței clasificate și organizate de
recepționer.
2. Stabilește prioritatea prelucrării pachetului în funcție de tipul documentelor corespondenței
fiscale. În cazul prezentării dărilor de seamă fiscale de către agentul economic aflat în proces de
lichidare, în vederea respectării prevederilor art.1881 din Codul fiscal, prioritatea dărilor de seamă
fiscale se consideră cea mai mare.
3. Înscrie prin mijloacele SI al SFS sumele de control ale pachetului și datele necesare pentru
formarea listei documentelor incluse în pachet (anexa nr.3.42).
4. Tipărește fișa de control (anexa nr.3.44) și lista documentelor incluse în pachet (anexa
nr.3.42).
5. Asigură cusutul fișei de control, listei documentelor împreună cu corespondența primită
astfel încât fișa de control să fie primul document care poate fi citit din pachet și în același timp
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toate datele documentelor să poată fi citite ușor, numerotează documentele conform listei
documentelor incluse în pachetet.
3.4.2.2. Data formării pachetului va coincide cu data recepționării domentelor incluse în
pachet.
3.4.2.3. Data înregistrării pachetului nu va depăși următoarea zi lucrătoare din data formării
pachetului.3.4.2.4 Verifică înscrisul în registrul de evidență a pachetelor.
3.4.2.4. Registratorul este responsabil de pachet până la momentul transmiterii acestuia în
adresa IP CTIF.
3.4.2.5. În cazul declarațiilor precompletate ale persoanelor fizice cu privire la impozitul pe
venit, procedura de creare a pachetului de declarații, a listei documentelor incluse și a fișei de
control se efectuează în cadrul SIA ,,Declarația precompletată” pentru inspector, prin intermediul
modului ,,Pachete de declarații”.
3.4.2.6. În scopul executării procedurii de prelucrare a documentelor în pachet, Direcțiile
deservire fiscală sau alte subdiviziuni cu atribuții corespunzătoare, vor expedia pachetele formate și
înregistrate, în ziua formării acestora sau nu mai târziu de a doua zi lucrătoare, prin intermediul
poștei oficiale sau fizic în adresa ,,IP CTIF”.
3.4.2.7. La transmiterea pachetelor, registratorul va completa fișa corespondenței conform
anexei nr.3.43, pe care se va aplica semnătura persoanei prin intermediul căreia se transmit pachetele
către IP CTIF și va include fișa într-un dosar special rezervat.
3.4.2.8. În cazul declarațiilor precompletate ale persoanelor fizice cu privire la impozitul pe
venit, se realizează transmiterea pachetelor către ,IP CTIF” pentru arhivare.
3.4.3. Corectarea erorilor admise în cadrul prelucrării documentelor
3.4.3.1. Dacă documentul fiscal a fost înscris în SI al SFS cu erori, astfel încât documentul
electronic este greșit din vina personalului IP CTIF, atunci la depistarea unui astfel de document
funcționarul fiscal (indiferent de scopul urmărit) din cadrul DDF este obligat să clarifice natura
erorilor admise de funcționarul IP CTIF și după necesitate, să solicite prin mijloacele SI al SFS
documentul original scanat. La o analiză mai minuțioasă funcționarul fiscal din cadrul DDF poate
solicita înscrierea repetată a documentului fiscal, perfectând în modul stabilit formularul forma CIR
(anexa nr.2.26).
3.4.3.2. IP CTIF va asigura recepționarea și prelucrarea în termen a documentelor fiscale în
modul și termenii stabiliți prin contractele încheiate între SFS și IP CTIF, precum și păstrarea
acestora conform legislației în vigoare.
3.4.3.3. Lunar, în termen de până la data de 10 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, IP
CTIF, în cazul depistării cazurilor de încălcare a regulilor de primire a dărilor de seamă, va informa
conducerea DEIF și DGDF despre erorile constatate, cu plasarea copiilor dărilor de seamă
neconforme în format electronic pe portalul intern.sfs.md, în directoriul ,, Oficial Aprobate/Erori
pachete”.
3.4.3.4. Lunar, în termen de până la data de 10 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, IP
CTIF va prezenta în adresa SFS raportul privind înregistrarea pachetelor cu documente fiscale la
care a fost încălcat termenul de înregistrare a pachetului.
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3.4.3.5. În caz de necesitate, în conformitate cu drepturile și obligațiile de serviciu, persoanele
responsabile din cadrul SFS pot solicita eliberarea documentelor scanate din arhiva IP CTIF, prin
utilizarea raportului ,,Cerere și rapoarte scanate” din SIA ,,Raporte fiscale”
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CAPITOLUL IV. ANULAREA/RADIEREA ACTIVITĂȚII DE
ÎNTREPRINZĂTOR

4.1.

PROCEDURA SCOATERII DIN EVIDENȚĂ FISCALĂ A
CONTRIBUABILILOR

4.1.1. Dacă contribuabilul luat la evidenţă fiscală, de către SFS, îşi încetează activitatea pe
parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată, în termen de 60 de zile de la
luarea deciziei de încetare a activităţii, să prezinte subdiviziunii SFS unde este înregistrat copia de
pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova (anexa nr.4.1).
4.1.2. Contribuabilul aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte SFS:
- darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală de la începutul anului
calendaristic până la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare în termen de cel mult 30 de zile
de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare.
- toate dările de seamă fiscale cel târziu la data prezentării dării de seamă cu privire la
impozitul pe venit.
4.1.3. Dacă în procesul de lichidare, pe parcursul anului fiscal, apare necesitatea de prezentare
a unei dări de seamă fiscale corectate, aceasta va substitui darea de seamă anterioară pentru perioada
fiscală respectivă.
4.1.4. Termenul de plată a obligațiilor fiscale, calculate în baza dării de seamă cu privire la
impozitul pe venit, prezentată, în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării sau în
termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare se consideră data
prezentării dării de seamă respective.
4.1.5. SFS efectuează controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic în baza
criteriilor de risc de neconformare fiscală în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data
prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
4.1.6. În cazul în care la examinarea informației contribuabilului, SFS stabilește că agentul
economic respectiv prezintă criterii de risc de neconformare fiscală, acesta va efectua controlul
fiscal de către DGControl.
4.1.7. Dacă în rezultatul controlului fiscal se constată lipsa datoriilor față de creditori și BPN,
precum și lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă privind impozitul pe venit prezentată
în prealabil se consideră a fi finală și se prezintă bilanțul de lichidare.
4.1.8. În cazul în care controlul fiscal nu este efectuat în termenul de 20 zile lucrătoare,
obligațiile fiscale înregistrate în SIA CCC la data zilei imediat următoare expirării acestui termen
se consideră recunoscute și acceptate. SFS:
- va verifica situația contribuabilului la moment, dispunând atât de datele prezentate de CNAS,
CNAM și organele vamale, cât și în cazul stingerii de către contribuabil a tuturor obligațiilor fiscale
față de BPN,
- va prezenta informație cu privire la lipsa restanțelor contribuabilului față de BPN către
organul care a efectuat înregistrarea.
4.1.9. În cazul existenței obligațiilor fiscale, nu se va prezenta informația respectivă până la
achitarea definitivă a acestora.
4.1.10. Această procedură de scoatere din evidență fiscală se va aplica și în cazul
gospodăriilor țărănești (de fermieri), persoanelor fizice ce practică activitate profesională în
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sectorul justiției, a birourilor asociate de avocați, birourilor asociate ale executorilor
judecătorești, birourilor asociate ale notarilor, a organizațiilor sindicale primare.
4.1.11. Procedura scoaterii din evidența fiscală a persoanelor juridice sau a organizațiilor cu
statut de persoană fizică nerezidentă care ține obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova
sau care au obligații fiscale se va efectua la cererea depusă de contribuabil (anexa nr.3.2), la care
se vor anexa:
a) copia documentului eliberat de către persoana juridică nerezidentă ce confirmă încetarea
activității reprezentanței permanente;
b) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform
legislației sale naționale nerezidentul și-a încetat activitatea și nu mai este persoană juridică;
c) certificatul de atribuire a codului fiscal.
4.1.12. Scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi care
dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale, în
cazul deținerii permisului de ședere, se va efectua:
a) la inițiativa contribuabilului, în baza cererii (anexa nr.3.2) la care se va anexa Certificatul
de atribuire a codului fiscal în cazul înstrăinării bunurilor imobile și achitării tuturor obligațiilor
fiscale față de BPN;
b) la inițiativa SFS prin radierea din oficiu în cazul dispariției bunului imobil și a obligațiilor
fiscale.
SFS va verifica:
- faptul existenței sau înstrăinării bunurilor imobile înregistrate după contribuabilii
nerezidenți în Registrul bunurilor imobile, ținut de către ASP;
- plenitudinea și corectitudinea achitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile
imobile la BUAT în raza cărora sunt amplasate aceste bunuri imobile. Verificarea plenitudinii
achitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul bunurilor imobile
evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, se va efectua din SIA „Cadastrul fiscal”;
- alte date din SI al SFS (fondatori, ECC, conturi bancare, interdicții etc.).
4.1.13. Persoanele fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor
produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal 12 la încetarea
activității, depun la DDF, în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în buletinul de
identitate a persoanei fizice rezidente, Cererea privind încetarea activității desfășurate de persoana
fizică rezidentă în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte
obiecte ale regnului vegetal (anexa nr.4.2), Confirmarea (în original, actualizată după caz) privind
luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul
achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa
nr.3.14) și Confirmarea privind modificarea datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente care
desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a
obiectelor regnului vegetal (anexa nr.3.19). De asemenea va fi prezentat și Borderoul de achiziție a
producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal.
4.1.14. În aceeași zi sau în ziua următoare de la data recepționării actelor menționate, persoana
responsabilă din cadrul DDF la care au fost luate la evidență persoanele fizice menționate, va efectua
mențiunile de rigoare în Registrul privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul
Ordinul SFS nr.623 din 31 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității
în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice
rezidente
12
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achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și obiectele regnului vegetal,
desfășurate de persoanele fizice rezidente, conform modului de completare specificat în anexa
nr.3.15.
4.1.15. Persoana responsabilă din cadrul DDF care a recepționat Cererea, în aceeași zi sau în
ziua următoare lucrătoare, va asigura digitizarea Cererii și actelor menționate în SIA Digitizarea
documentelor, compartimentul „Documente privind înregistrarea/activitatea contribuabilului”,
subcompartimentul „Cereri aferente activității contribuabililor”.
4.1.16. În ziua depunerii Cererii respective sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare, după
efectuarea înscrierilor despre încetarea activității în Registrul menționat, persoana responsabilă din
cadrul DDF, va elibera acestora Confirmarea privind încetarea activității persoanei fizice rezidente
în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului
vegetal (anexa nr.4.3) și Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau
a obiectelor regnului vegetal, unde la finalul înregistrărilor efectuate de către subiect, vor fi efectuate
mențiunile cu privire la data încetării activității, fiind aplicată semnătura funcționarului responsabil
și ștampila subdiviziunii respective.
4.1.17. Confirmarea privind încetarea activității persoanei fizice rezidente în domeniul
achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, va fi
digitizată la compartimentul „Corespondența documentelor emise de SFS”, subcompartimentul
„Documente privind înregistrarea/activitatea contribuabilului”.
4.1.18. În termen de până la 3 zile lucrătoare din data efectuării înscrierilor în Registrul
privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și obiectele regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente
privind încetarea activității, I.P. CTIF va efectua înscrierile de rigoare despre încetarea activității
respective în SI al SFS și imediat va informa SFS despre acest fapt.
4.1.19. În termen de până la 3 zile lucrătoare din data recepționării informației de la I.P. ASP
aferent decesului persoanei, care a desfășurat activități în domeniul achizițiilor de produse din
fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, I.P. CTIF va efectua înscrierile
de rigoare despre încetarea activității în SI al SFS.
4.1.20. DEIF, lunar, către data de 15 a lunii următoare lunii de gestiune va monitoriza
asigurarea înscrierilor efectuate de I.P. CTIF în SI al SFS, aferent datelor din Registrul privind
luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din
horticultură și fitotehnie și obiectele regnului vegetal, prin solicitarea acestuia în format Excel, de
la DDI.
4.1.21. În cazul în care venitul din vânzarea produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau
a obiectelor regnului vegetal către agenţi economici depăşeşte suma de 1,2 milioane de lei pe
parcursul anului calendaristic, subiecţii impunerii sunt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la
impozitul pe venit şi pentru suma care depăşeşte plafonul de 1,2 milioane de lei, să achite impozitul
pe venit la cota stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal, fără a lua în calcul suma impozitului pe venit
reţinut la sursa de plată (conform art. 6915 din Codul fiscal).

4.2. PROCEDURA ANULĂRII CODULUI FISCAL
4.2.1. Codul fiscal se anulează în cazul:
a) atribuirii lui cu încălcarea legislației fiscale;
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b) lichidării, reorganizării sau încetării activității persoanei juridice, întreprinderii cu statut de
persoană fizică, persoanelor fizice ce practică activitate profesională licențiată ori autorizată;
c) decesului persoanei fizice, declarării morții ei, declarării, în modul stabilit, dispărute fără
veste sau emigrării ei;
d) dispariției obiectului impozabil și obligației fiscale pentru persoanele fizice (cetățeni străini
apatrizi), persoanele juridice sau organizațiile cu statut de persoană fizică nerezidente;
e) radierii din oficiu a persoanelor juridice inactive, a întreprinzătorilor individuali inactivi
dacă întrunesc condițiile stabilite la art.26 din Legea nr. 220 -XVI din 19.10.2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.
Dacă se respectă aceste condiții organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de
radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv,
adoptând decizia de iniţiere a procedurii de radiere. Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la
BPN se obţine de către organul înregistrării de stat din SIA CCC, prin intermediul platformei de
interoperabilitate instituite de Guvern.
f) lichidării persoanelor juridice ale căror coduri fiscale se atribuie de SFS.
4.2.2. În cazul încetării activității contribuabilului, a cărui cod fiscal a fost atribut de SFS,
anularea codului fiscal se efectuează în baza cererii recepționate electronic, prin intermediul SIA
„e-Cerere” sau pe suport de hîrtie și se examinează de DDF, în a cărei rază teritorială se deservește
contribuabilul.
4.2.3. Anularea codului fiscal atribuit de SFS se efectuează în baza:
a) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - persoana împuternicită din cadrul primăriei este
obligată să informeze, Serviciul Fiscal de Stat în termen de trei zile de la data radierii din
Registru ce ţine de reorganizare şi lichidare;
b) persoanele fizice ce practică activitate licențiată ori autorizată (cu excepția cabinetului
individual al medicului de familie – adresarea la SFS, în a cărui rază teritorială îşi are adresa
de domiciliu/reşedinţă sau prin SIA "e-Cerere" modulul "Înregistrarea on line a
contribuabililor.
În cazul cînd a fost luat la evidență fiscală în baza codului fiscal diferit de IDNP – adresarea
la DDF în a cărui rază îşi are adresa juridică, care se consideră şi locul desfăşurării activităţii.
c) persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte
impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale - adresarea la DDF
în a cărui rază a apărut obiectul impozabil/obligaţia fiscală sau prin SIA "e-Cerere" modulul
"Înregistrarea on line a contribuabililor";
d) persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă – adresarea la DDF în a cărui rază
teritorială îşi are adresa de domiciliu/reşedinţa;
e) pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative – adresarea la DDF în a cărei
rază îşi are adresa juridică;
f) birourile asociate de avocaţi, birourile asociate ale executorilor judecătoreşti, birourile
asociate ale notarilor – adresarea la DDF în a cărei rază îşi are adresa juridică.;
4.2.4. Codul fiscal care reprezintă numărul de identificare de stat se anulează în baza
informației prezentate de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat.
4.2.5. SFS va efectua înscrierea despre anularea codului fiscal în Registrul fiscal de stat, doar
dacă contribuabilii au achitat toate obligațiile față de BPN.
4.2.6. Avizul despre anularea codului fiscal, în legătură cu atribuirea lui cu încălcarea
legislației fiscale, se va anexa în dosarul contribuabilului.
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! Codul fiscal anulat se păstrează în Registrul fiscal de stat timp de 10 ani din momentul
anulării. Codul fiscal anulat nu se atribuie unei alte persoane.

4.3.

REORGANIZAREA PERSOANELOR JURIDICE

4.3.1. Reorganizarea persoanelor juridice supuse înregistrării de stat se efectuează prin13:
1. fuziune:
a) prin contopire, codurile fiscale ale persoanelor ce se contopesc se anulează, iar persoanei
astfel constituite i se atribuie un alt cod fiscal;
b) prin absorbție, codul fiscal al persoanei absorbite se anulează;
2. dezmembrare:
a) prin divizare, codul fiscal al persoanei divizate se anulează, iar persoanelor astfel
constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
b) prin separare, codul fiscal al persoanei reorganizate rămâne același, iar persoanelor astfel
constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
3. prin transformare în persoană cu o altă formă juridică de organizare. codul fiscal al
persoanei reorganizate trece la persoana astfel constituită.
4.3.2. Reorganizarea persoanelor juridice prin contopire se consideră încheiată din momentul
înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a contopirii. Actele de constituire ale
persoanei juridice create ca urmare a contopirii vor conține dispoziții cu privire la preluarea tuturor
drepturilor și obligațiunilor patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin contopire.
Persoanei juridice create c urmare a contopirii i se atribuie un număr nou de identificare de stat.

!

Persoanele juridice participante la contopire își încetează existența și se radiază din

Registrul de stat.
4.3.3. În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbție, persoana juridică absorbantă
operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor și obligațiilor
patrimoniale ale persoanei juridice absorbite.

! Persoana juridică absorbantă își păstrează numărul său de identificare de stat, iar persoana
juridică absorbită își încetează existența și se radiază din Registrul de stat.
4.3.4. Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul
înregistrării de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale
persoanelor juridice create ca urmare a divizării vor conține dispoziții cu privire la preluarea, în baza
bilanțului de repartiție, a părții respective din drepturile și obligațiile patrimoniale ale persoanei
juridice divizate.

13

Ordinul SFS nr.400 din 25.10.2017 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind procedura de reorganizare, lichidare a
agentului economic și de efectuare a controlului fiscal din cadrul acestora
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! Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de
stat. Persoana juridică reorganizată prin divizare își încetează existența și se radiază din Registrul
de stat.
4.3.5. La reorganizarea persoanei juridice prin separare, se operează modificări în actele de
constituire prin transmiterea în baza bilanțului de repartiție a părții respective de drepturi și obligații
patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării. Actele de constituire
ale persoanelor juridice existente sau create ca urmare a separării vor conține dispoziții cu privire la
preluarea, în baza bilanțului de repartiție, a părții respective din drepturile și obligațiile patrimoniale
ale persoanelor juridice reorganizate prin separare.

!

Persoana juridică reorganizată prin separare își păstrează numărul său de identificare de

stat. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat.
4.3.6. Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din
momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca
urmare a transformării.

!

Persoana juridică reorganizată prin transformare își păstrează numărul de identificare de

stat.
4.3.7. Respectiv, pentru întreprinderea reorganizată pe parcursul anului vor exista două
perioade fiscale: prima perioadă fiscală va coincide cu începutul anului calendaristic până la data
radierii din Registrul de stat a întreprinderii supusă reorganizării, iar a doua – din momentul
înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a
transformării și până la finele anului calendaristic.
Astfel, pentru perioadele respective, urmează a fi prezentate două declarații cu privire la
impozitul pe venit, cu bifarea persoanei cu forma organizatorico-juridică corespunzătoare.
4.3.8. Până la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică
care, ca urmare a reorganizării, își încetează existența este obligată, pe propria răspundere, sub
sancțiunea plății de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare și să nimicească ștampila,
în cazul în care dispune de aceasta.
4.3.9. Organul înregistrării de stat prezintă SFS, CNAS, CNAM și BNS informația din
Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice sau a
întreprinzătorului individual, precum și informația aferentă modificărilor operate în actele de
constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Datele recepționate de SFS despre inițierea procedurii de reorganizare se înscriu în SI al SFS.
4.3.10. La identificarea cazurilor de finisare a procedurii de reorganizare conform
prevederilor art.185 alin.(3) din Codul fiscal, Direcția generală deservire fiscală (DGDF)
/DGACM, va prezenta Direcției generale conformare informația despre entitățile reorganizate
pentru efectuarea unei analize de risc și, după caz, planificarea controlului fiscal la
entitatea/entitățile reorganizate
4.3.11. În cazul existenței mai multor succesori, fiecare din ei poartă răspundere, în limita
drepturilor și obligațiilor preluate în urma reorganizării, pentru stingerea obligației fiscale a
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persoanei organizate. Responsabilitatea asumată de succesorul persoanei reorganizate devine
obligația lui fiscală care, în cazul reorganizării acestuia, trece la succesorii lui.

4.4.

RADIEREA DIN OFICIU A PERSOANELOR JURIDICE ȘI A
ÎNTREPRINZĂTORILOR INDIVIDUALI INACTIVI

4.4.1. SFS, în baza art. 26 alin.(6) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali14, prezintă trimestrial ASP informația despre persoanele
juridice și întreprinzătorii individuali inactivi, pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul
de stat.
4.4.2. Persoanele juridice inactive și întreprinzătorii individuali inactivi se consideră că și-au
încetat activitatea și sunt radiați din oficiu.
4.4.3. Activitatea întreprinzătorului individual încetează:
- la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor față de BPN;
- prin hotărârea instanței de judecată;
- în cazul decesului confirmat prin hotărâre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat
de organul de stare civilă competent;
- în alte temeiuri stabilite de legislație.
4.4.4. Radierea din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi se
aplică dacă contribuabilii în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3
ani:
- nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație;
- nu au efectuat operațiuni pe nici un cont bancar;
- nu au fost înregistrați în calitate de subiecți ai TVA și accize;
- nu au datorii la BPN;
- nu dețin ECC;
- nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice;
- nu au sucursale;
- nu dețin bunuri imobiliare;
- nu au interdicții de la executori judecătorești și sau alte instanțe.
4.4.5. Procedura de radiere este inițiată de organul înregistrării de stat, adoptând decizia de
inițiere a procedurii de radiere. Informația privind lipsa/existența datoriei la BPN se obține de către
ASP din SIA CCC, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.
4.4.6. În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de inițiere a procedurii de
radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe pagina web oficială a
instituției și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la inițierea procedurii de
radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive a întreprinzătorului individual inactiv.
Avizul va conține date cu privire la modalitatea și termenele de înaintare a cererilor de către
persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv ce urmează a fi radiați, a creanțelor
de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum și adresa la care acestea pot fi depuse.
4.4.7. În cazul când nu au fost depuse cereri și creanțe - în termen de 3 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a cererilor și creanțelor de către persoanele interesate, organul

14

Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007
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înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice
inactive și a întreprinzătorului individual inactiv și îi radiază.
4.4.8. În cazul depunerii cererilor și creanțelor - lichidarea și radierea din Registrul de stat
a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate
cu condițiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din
oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.
4.4.9. Procedura de radiere conform prezentului capitol se aplică şi pentru contribuabilii care
au depus în adresa Serviciului Fiscal de Stat adresări prin care se solicită includerea în lista
contribuabililor inactivi. În acest caz urmează să fie verificate condițiile general stabilite pentru
contribuabilii inactivi, excepție poate fi prezentarea dărilor de seamă fiscale prevăzute de legislaţie.
În cazul în care acestea au fost prezentate, se vor verifica datele incluse în dările de seamă fiscale
pentru a stabili dacă contribuabilul a desfășurat activitate de întreprinzător. Includerea
contribuabilului care a prezentat dări de seamă fiscale din ale căror date rezultă că contribuabilul nu
a desfăşurat activitate de întreprinzător va fi efectuată în modul stabilit de SFS.
4.4.10. În baza informației prezentate de către SFS despre persoanele juridice cărora li s-au
aplicat prevederile art. 1741 din Codul fiscal, și anume stingerea simplificată a obligațiilor fiscale
prin scădere, organul înregistrării de stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.

4.5.

ÎNCETAREA/SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII CONTRIBUABILILOR

A. Particularitățile lichidării agentului economic
4.5.1. Agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte subdiviziunii SFS
unde este înregistrat toate dările de seamă fisacale, inclusiv și darea de seamă cu privire la impozitul
pe venit pentru perioada fiscală de la începutul anului calendaristic până la data aprobării bilanțului
definitiv de lichidare în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de
lichidare.
4.5.2. Dacă procesul de lichidare durează peste perioada anului fiscal în care a fost inițiată
procedura de lichidare, agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte darea
de seamă cu privire la impozitul pe venit conform art.83 din Codul fiscal.
4.5.3. Informația despre inițierea procedurii de lichidare a persoanei juridice se actualizează
în SI al SFS în regim on-line.
4.5.4. În scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, DGDF/DGACM vor genera zilnic din SIA
„Rapoarte fiscale” raportul „Lista contribuabililor care au inițiat procedura de insolvabilitate sau
lichidare”, unde este posibil de selectat după oficiu, de la o anumită perioadă, până la o anumită
perioadă, starea procesului (în proces de lichidare sau lichidat).
Totodată, DGEJ va verifica săptămânal, în ziua publicării, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova și va identifica lista contribuabililor care au publicat, în conformitate cu prevederile art.
228 din Codul civil, anunțul privind inițierea procedurii de lichidare și de reorganizare, precum și
în aceiași zi sau cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare, va remite lista contribuabililor care
au publicat anunțul privind inițierea procedurii de lichidare DGDF/DGACM.
DGDF va remite în ziua recepționării informației sau cel târziu în ziua lucrătoare imediat
următoare, în adresa DDF, lista contribuabililor care au publicat anunțul privind inițierea procedurii
de lichidare și de reorganizare.
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4.5.5. În cazul stingerii de către contribuabil a tuturor obligațiilor fiscale față de BPN, se va
prezenta informația cu privire la lipsa restanțelor contribuabilului față de BPN către organul care a
efectuat înregistrarea de stat a contribuabilului.
4.5.6. Controlul fiscal ce ține de lichidarea agentului economic se efectuează conform
prevederilor art. 2241 din Codul fiscal. SFS efectuează controlul în baza criteriilor de risc de
neconformare fiscală în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în
prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
4.5.7. DDF în termen de 3 zile din data prezentării dării de seamă cu privire la impozitul
pe venit va examina și va prezenta propuneri de efectuare sau neefectuare a controlului fiscal. Se
consideră că agentul economic la lichidare nu corespunde criteriilor de risc și respectiv nu urmează
a fi inițiat control fiscal la fata locului prin metoda verificării totale în cazul întrunirii următoarelor
criterii:
1) În ultimii 4 ani de activitate a fost supus controlului total sau controalelor fiscale efectuate
prin metoda verificării tematice la compartimentul TVA și/sau impozitul pe venit, în rezultatul
cărora nu s-au stabilit încălcări sau suma impozitelor calculate nu depășește 75 mii lei;
2) În ultimii 2 ani nu au fost efectuate operațiuni de import/export;
3) În ultimii 4 ani de activitate contribuabilul nu a efectuat procurări/livrări de la întreprinderi
ulterior anulate ca subiecți ai impunerii cu TVA în proporție mai mare de 10% din valoarea totală
de livrări/procurări declarate de către contribuabil subiect al procedurii de lichidare;
4) La data depunerii dării de seamă cu privire la impozitul pe venit în legătură cu lichidarea
întreprinderii, de către contribuabil subiect al procedurii de lichidare au fost prezentate toate dările
de seamă, conform art. 1881 din Codul fiscal;
5) Nu este înregistrat ca subiect al impunerii cu accize și subiect al impunerii cu TVA;
6) În ultimii 2 ani de activitate nu a fost monitorizat prin prisma postului fiscal;
7) De către SFS nu au fost recepționate careva sesizări/ordonanțe de la organele de drept pe
parcursul ultimilor 2 ani, în privința contribuabilului subiect al procedurii de lichidare;
8) Conform informației din raportul „Situațiile financiare” contribuabilul dispune de stoc de
mijloace fixe și/sau mărfuri pentru ultima perioadă fiscală în sumă totală de până la 50 mii lei;
9) Conform informației din raportul „Situațiile financiare” contribuabilul înregistrează datorii
neachitate în sumă totală de până la 50 mii lei;
10) Conform informației disponibile din SIA a ,,ASP” departamentul „Cadastru”
contribuabilul nu înregistrează dreptul de proprietate, gestiune economică, folosință și administrare
economică asupra bunurilor imobile din Republica Moldova;
11) Nu înregistrează divergențe semnificative (mai mult de 50 mii lei, în cazul în care aceste
divergențe pot fi argumentate ca: ex: împrumut/credit, transfer eronat/transfer restituit, restituirea
impozite/taxe din BPN) între informația disponibilă privind rulajul mijloacelor bănești intrări pentru
ultimii 4 ani de activitate a entității cu datele aferente livrărilor prezentate conform declarației
privind impozitul pe venit declarat și/sau declarației privind TVA.
4.5.8. În cazul în care de către DDF, în rezultatul verificării criteriilor menționate, se va
constata corespunderea acestora, se va purcede la examinarea camerală a informației din SI a SFS
privind exercitarea de către contribuabil a obligațiilor în legătură cu lichidarea acestuia în termen de
cel mult 20 zile lucrătoare de la data prezentării dării de seamă cu privire la impozitul pe venit
(depusă pentru perioada de la începutul anului calendaristic până la data aprobării bilanțului de
lichidare), conform prevederilor art. 2241 alin. (3) din Codul fiscal. Rezultatele constatate se vor
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consemna în Nota de serviciu. Iar în cazul în care agentul economic nu va întruni criteriile
menționate, acesta va fi remis DGC pentru planificarea unui control fiscal..
4.5.9. În cazul în care controlul fiscal nu este efectuat în termen de cel mult 20 de zile
lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit, conform
art. 2241 alin.(1) din Codul fiscal, obligațiile fiscale înregistrate în SIA CCC la data zilei imediat
următoare expirării acestui termen se consideră recunoscute și acceptate.
4.5.10. În conformitate cu prevederile art. 1881 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul în care în
urma controlului fiscal se constată lipsa datoriilor faţă de creditori şi bugetul public naţional, precum
şi lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă privind impozitul pe venit prezentată în
prealabil se consideră a fi finală şi se prezintă bilanţul de lichidare.
4.5.11. În cadrul examinării informației disponibile în legătură cu lichidarea, verificarea
stingerii obligațiilor fiscale ale agentului economic față de BPN se efectuează de către DDF prin
solicitarea informațiilor în cauză de la autoritățile competente potrivit principiului ghișeului unic.
Astfel, SV, CNAS, CNAM și alte autorități sunt obligate să prezinte SFS (DDF) informația
privind obligațiile fiscale ale contribuabilului față de BPN, privind contribuțiile de asigurări sociale
de stat, primele de asigurări medicale, după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data
solicitării.
4.5.12. În conformitate cu prevederile art. 2241 alin.(5) din Codul fiscal, în termen de cel mult
5 zile lucrătoare de la data controlului fiscal efectuat conform art. 2241 alin.(1) şi (3) şi a stingerii
de către contribuabil a tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional, SFS prezintă
informaţia cu privire la lipsa restanţelor contribuabilului faţă de buget către organul care a efectuat
înregistrarea de stat a contribuabilului.

B. Particularitățile lichidării gospodăriilor țărănești (HG nr.977 din 14 septembrie 2001 privind
înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermieri))
4.5.13. În conformitate cu art.27 din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de
fermieri), GȚ se lichidează prin hotărâre a membrilor ei, în cazul lipsei datoriilor față de BPN sau a
instanței de judecată, la cererea:
1) unui membru al gospodăriei, a primăriei sau a SFS dacă sunt încălcate prevederile art. 2
alin. (1) sau art. 3 alin. (2) din Lege inclusiv în cazul în care nici unul dintre membrii gospodăriei
nu are drept de proprietate asupra pământului;
2) unui membru al gospodăriei sau a creditorului (creditorilor) în cazul insolvabilității ei;
3) moștenitorului sau a primăriei dacă nu a rămas nici un membru și nici un moștenitor al
acestuia nu dorește să țină mai departe gospodăria;
4) în alte cazuri prevăzute de lege.
4.5.14. Procedura lichidării GȚ este stabilită în Regulamentul privind ținerea Registrului
gospodăriilor țărănești (de fermieri) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.977 din 14.09.2001
privind înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermieri).
Astfel, în cazul lichidării GȚ, aceasta în termen de 3 zile de Ia data aprobării bilanțului de
lichidare, prezintă primăriei:
1) cererea privind radierea GȚ din Registru;
2) certificatul de înregistrare (în original);
3) actul de confirmare a achitării în întregime cu BS și BUAT, eliberat de subdiviziunea SFS;
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4) actul de confirmare a faptului că GȚ și-a închis contul (conturile) bancar, eliberat de banca
(băncile) de evidență;
5) copia avizului publicat în mass-media privind lichidarea GȚ;
6) documentul eliberat de Arhiva de Stat privind predarea spre păstrare a documentelor ce fac
parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, conform nomenclatorului;
7) actul despre predarea spre nimicire a ştampilei gospodăriei ţărăneşti, eliberat de organul de
poliţie în a cărui rază îşi are sediul gospodăria.
4.5.15. GȚ este radiată din Registru prin bararea întregului înscris cu modificările efectuate și
prin aplicarea semnăturii persoanei împuternicite, cu indicarea datei radierii. Radierea înscrierilor
se efectuează astfel încât înscrierea rectificată să poată fi citită în varianta iniţială.
4.5.16. Persoana împuternicită este obligată să informeze despre aceasta, în termen de trei
zile de la data radierii din Registru, subdiviziunea SFS și centrele regionale pentru statistică,
prezentând fișa de înregistrare cu următoarele date:
a) numărul de înregistrare a GȚ;
b) data lichidării, temeiul lichidării.
SFS va efectua înscrierea despre anularea codului fiscal al acestei GȚ în Registrul fiscal de
stat.
4.5.17. În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(5) din Legea nr.1353 din 03.11.2000
privind gospodăriile țărănești (de fermieri), SFS este în drept de a radia din oficiu din Registrul
fiscal de stat GȚ care au fost înregistrate până la intrarea în vigoare a legii menționate și care nu au
efectuat reînregistrarea până la 01.01.2002.
Astfel, DDF în baza deciziei conducerii SFS (anexa nr.4.4) vor radia din Registrul fiscal de
stat GȚ care nu au efectuat reînregistrarea în condițiile Legii menționate supra și vor informa
organele administrației publice locale, conform listei care va conține: numărul deciziei, codul fiscal
și denumirea GȚ care au fost radiate.

C. Suspendarea activității agenților economici
Business proces O16.11.127 „Modificarea statutului contribuabilului în cazul suspendării
activității”
4.5.32. Suspendarea activității agenților economici se realizează în conformitate cu
prevederile art.18 din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanei juridice și a
întreprinzătorului individual și art.30 din Legea nr.845/1997 cu privire la antreprenoriat și
întreprinderi.
4.5.33. Întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende
temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depășească 3 ani, în cazul în care nu are datorii față
de BPN, precum şi față de alţi creditori. Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la BPN se obţine
de către organul înregistrării de stat de la SFS din SIA CCC, prin intermediul platformei de
interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului.
4.5.34. Decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea activităţii întreprinderii,
cu indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4.5.35. Persoanele responsabile de suspendarea activităţii întreprinderii sunt obligate, cu o
lună înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii. În
termen de o lună de la data publicării avizului de suspendare a activităţii, creditorii vor înainta
întreprinderii şi structurii teritoriale a ASP creanţele lor.
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4.5.36. Suspendarea/reluarea activităţii întreprinderii urmează a fi înregistrată, în baza cererii
fondatorului/adunării generale, la structura teritorială a ASP, cu înscrierea menţiunii respective în
Registrul de stat al întreprinderilor şi cu înştiinţarea despre aceasta a SFS de către structura
teritorială a ASP.
4.5.37. Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:
1) prezentării de către fondator/adunarea generală a certificatelor de la instituţiile financiare
privind închiderea convenţională a conturilor;
2) predării ştampilelor spre păstrare structurii teritoriale a ASP, în cazul în care întreprinderea
deţine ştampilă;
3) expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori.
4.5.38. O dată cu înscrierea în Registrul de stat al întreprinderilor a menţiunii privind
suspendarea/reluarea activităţii de întreprinzător, pe documentele de constituire ale întreprinderii se
aplică menţiunea „Activitatea este suspendată de la _______ până la __________”/„Activitatea este
reluată de la _______ ”.
4.5.39. Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de
prezentarea dărilor de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu
excepţia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă există astfel de bunuri), care se achită şi pentru
care se prezintă dare de seamă. În acest caz, plăţile se achită din mijloacele întreprinderii imediat
după expirarea termenului de suspendare.
4.5.40. Fondatorul/adunarea generală poate oricând anula decizia de suspendare a activităţii,
solicitând organului înregistrării de stat să introducă în Registrul de stat al întreprinderilor menţiunea
privind reluarea activităţii întreprinderii.
4.5.41. Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror
activităţi de întreprinzător.
4.5.42. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada de suspendare a activităţii
întreprinderii, fără înregistrarea reluării acestei activităţi, atrage, potrivit legislaţiei în vigoare,
răspunderea pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.
4.5.43. În cazul în care, după declararea suspendării temporare a activităţii întreprinderii, se
constată vreun creditor, ASP va anula suspendarea.
4.5.44. Suspendarea activităţii se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova avizul de suspendare a activităţii şi nu are datorii la BPN conform
datelor prezentate de către SFS organului înregistrării de stat în SIA CCC prin intermediul
platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării.
4.5.45. Reluarea activităţii înainte de termen se înregistrează dacă persoana juridică a publicat
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reluare a activităţii.
4.5.46. După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă mai mică de 3 ani,
persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.
4.5.47. După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă de 3 ani, persoana
juridică se consideră că şi-a încetat activitatea dacă, în cel puţin 7 zile lucrătoare pînă la data expirării
termenului de suspendare a activităţii, nu a depus cerere de reluare a activităţii.
D. Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual a căror
activitate a fost suspendată
Business proces O16.11.123 „Înregistrarea radierii contribuabililor”
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4.5.48. Dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea
nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activităţii în modul
prevăzut la art.18 alin.(41) din Legea nr.220/2007, ASP iniţiază din oficiu procedura de radiere din
Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.
4.5.49. Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat
se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public
naţional conform datelor prezentate ASP prin SIA CCC.
4.5.50. În caz de respectare a condiţiilor stabilite la alin.(1) şi (2), ASP adoptă din oficiu
decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual şi îl
radiază din Registrul de stat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după expirarea termenului
de suspendare a activităţii.
4.5.51. În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de radiere din Registrul de
stat, ASP va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un
aviz cu privire la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual
a cărui activitate a fost suspendată. Avizul va conţine date despre persoana juridică sau
întreprinzătorul individual radiat, şi anume: denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului
individual, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat,
precum şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a creanţelor de către creditori sau
de către alte persoane interesate şi adresa la care acestea pot fi depuse.
Creanţele pot fi înaintate nu mai târziu de 2 luni de la data publicării avizului.
4.5.52. Din momentul suspendării activităţii persoanei juridice sau a întreprinzătorului
individual, administratorul acesteia/acestuia nu mai poate desfăşura activitate, în caz contrar fiind
responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această prevedere se
aplică din ziua suspendării activităţii pînă la data radierii din Registrul de stat.
4.5.53. În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a creanţelor
de către persoanele interesate, dacă au fost înaintate creanțe, ASP adoptă din oficiu decizia de
restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei din ziua radierii persoanei juridice sau a
întreprinzătorului individual, iar persoana juridică sau întreprinzătorul individual se consideră că şia reluat activitatea. ASP publică pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
lista persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali restabiliți.
4.5.54. Întrucât, la suspendarea activității contribuabilului există riscul nedeclarării depline
a obligațiilor fiscale și lichidării ulterioare a entității, corespunzător art.261 al Legii nr.220/2007
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, care stabilește
că, dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea nu depune,
la expirarea termenului de suspendare a activității, cererea de reluare a activității în modul prevăzut
la art. 18 alin. (41) din această Lege, ASP inițiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de
stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, fără informarea SFS.
4.5.55. Astfel, suspendarea contribuabilului din oficiu va fi realizată de către DGDF
(DDF)/DGACM, în urma analizei activității contribuabilului, în cazul în care:
- nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA;
- în perioada stipulată la art. 264 din Codul fiscal nu au primit blanchete de strictă evidență;
- în perioada stipulată la art. 264 din Codul fiscal nu înregistrează mișcări pe conturile bancare;
- nu au înregistrate restanțe la bugetul public național.
4.5.56. Concomitent, suspendarea contribuabilului din oficiu va fi realizată de către DGDF
(DDF)/DGACM, inclusiv și în alte cazuri de constatare a unor criterii minime de risc.
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4.5.57. Respectiv, procedura de suspendare a activității contribuabililor prin efectuarea
controlului fiscal, se va efectua, doar în cazul în care contribuabilul în activitatea sa înregistrează
riscuri cu prioritate semnificativă evaluate cu scor maxim de risc ca:
- Nivelul profitabilității scăzute în ultimele perioade fiscale;
- Achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor și taxelor/admiterea restanțelor la
buget, înregistrând livrări semnificative;
- Înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare;
- Declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări efectuate;
- Achitarea salariului în plic și munca la negru;
- Documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi ce întrunesc indici de pseudoactivitate;
- Documentarea livrărilor/procurărilor suspecte.
4.5.58. Propunerile de efectuare a controlului fiscal se vor prezenta în termen de 3 zile în
adresa DGConformare cu privire la planificarea controalelor fiscale, în care contribuabilii în
activitatea sa înregistrează riscuri cu prioritate semnificativă evaluate cu scor maxim de risc.
4.5.59. Suspendarea activității subdiviziunilor contribuabililor
Suspendarea activității subdiviziunilor contribuabilului se realizează, pe un termen limitat, în
temeiul
Cererii/Constatare
privind
înregistrarea/lichidarea
și
suspendarea
subdiviziunilor/obiectelor impozabile, anexa nr.3.22.
Cererea respectivă este recepționată de către subdiviziunea SFS de la locul de deservire a
contribuabilului sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on-line a subdiviziunilor”. La
examinarea cererii de suspendare a activității contribuabilului pe o perioadă de 3 ani, cererea se va
examina de către DDF/DGACM similar cererii de lichidare a contribuabilului, prin prisma
criteriilor de risc menționate în pct.4.5.7, întrucât există riscul ca după perioada dată agentul
economic, în conformitate cu prevederile art.261 alin. (1) din Legea nr. 220/2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, la expirarea
termenului de suspendare a activității, nu va depune cererea de reluare a activității în modul prevăzut
la art.18 alin.(41) din această Lege și ÎP ,,ASP” va iniția din oficiu procedura de radiere din Registrul
de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, fără informarea SFS.

E. Procedura încetării/suspendării activității profesionale în sectorul justiției
4.5.60. Încetarea activității profesionale în sectorul justiției
Încetarea activității persoanei ce practică activitate profesională în sectorul justiției se dispune
prin ordinul ministrului justiției, la cererea acestuia. Ordinul ministrului justiției se publică pe pagina
web oficială a Ministerului Justiției și, în aceeași zi, în Registrul persoanelor ce practică activitate
profesională în sectorul justiției se face înscrierea corespunzătoare.
Persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiției, la încetarea activității
vor depune la subdiviziunea SFS, unde a fost luată la evidentă fiscală activitatea, cererea de
înregistrare/modificare a activității (anexa nr.3.7), în care va indica indicele 2.4 (de încetare a
activității) și va anexa copia Ordinului ministrului justiției privind încetarea activității.
În cazul stingerii de către contribuabil a tuturor obligațiilor fiscale față de BPN, subdiviziunea
SFS va efectua înscrierile despre încetarea activității profesionale în Registrul fiscal de stat.
Setul de documente prezentat de contribuabil, inclusiv certificatul privind lipsa restanțelor și
extrasul din fișa de înregistrare, se vor îndosaria în dosarul contribuabilului.
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4.5.61. Suspendarea activității profesionale în sectorul justiției.
Activitatea profesională în sectorul justiției se suspendă în următoarele cazuri:
1. deținerea de către persoana fizică a unei funcții elective sau a unei funcții de demnitate
publică - pe durata mandatului;
2. desfășurarea unei activități incompatibile – până la înlăturarea circumstanțelor de
incompatibilitate, care nu poate depăși 3 luni;
3. depunerea unei cereri pe motiv de concediu pentru îngrijirea copilului cu vârstă de până
la 4 ani;
4. incapacitatea temporară de muncă cu o durată mai mare de 120 de zile consecutiv;
5. în alte cazuri stabilite de lege.
Suspendarea activității se dispune prin ordinul ministrului justiției. Persoanele fizice a căror
activitate a fost suspendată nu au dreptul să desfășoare activitate pe perioada suspendării acesteia.
Ordinul ministrului justiției referitor la suspendarea activității se aduce la cunoștința persoanelor ce
își suspendă activitatea și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
F. Procedura încetării activității independente
4.5.62. Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă – în termen de 5 zile de la
luarea deciziei de încetare a activității vor depune la subdiviziunile SFS de la locul de domiciliu
cererile de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru
persoanele care desfășoară activitate independentă (anexa nr.3.5) și setul de documente necesar
pentru încetarea activității independente și radierea din evidență a MCC/IF15, și anume:
a) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate
independentă (Forma AI 17), pentru perioada fiscală de gestiune;
b) Registrul MCC/IF;
c) Informație despre închiderea conturilor bancare (după caz);
d) Confirmarea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice care desfășoară activitate
independentă (anexa nr.3.7).
e) copia raportului periodic scurt din memoria fiscală a MCC/IF pe perioada de funcționare a
memoriei fiscale sau copia raportului periodic scurt din sistemul informatic pe perioada de utilizare
a sistemului informatic
4.5.63. În cazul încetării activității independente a persoanei fizice, DDF este obligată să
radieze din evidență ECC.
4.5.64. În conformitate cu art. 699 alin. (3) din Codul fiscal pentru contribuabilii care
încetează activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la
începutul anului calendaristic şi până la data radierii contribuabilului din Registrul fiscal de stat.
4.5.65. Controlul fiscal cameral sau la faţa locului, conform art. 215 alin.(4) şi art. 216
alin.(2) din Codul fiscal, poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii
subdiviziunii SFS. Astfel, controalele fiscale se vor efectua numai în temeiul Deciziei privind
iniţierea controlului (formularul DIC)16.

Ordinul MF nr.2 din 09.01.2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate
independent şi a Indicaţiilor metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vânzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele
fizice care desfăşoară activităţi independente
16 Manualul de Control Fiscal
15
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4.5.66. DDF efectuează controlul fiscal în legătură cu încetarea activității independente în
baza criteriilor de risc și în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la efectuarea
controlului de către Serviciul Fiscal de Stat,aprobat prin Ordinul SFS nr.320/2019, cu modificările
ulterioare.
În cadrul verificării activității independente a persoanei fizice care intenționează să-și înceteze
activitatea subdiviziunile SFS (DDF) contrapun datele generale privind ECC a contribuabilului
verificat din SI al SFS cu datele din:
2) Registrul MCC/IF;
4) Contractul privind asistenţa tehnică pentru ECC;
copia raportului periodic scurt din memoria fiscală a MCC/IF pe perioada de funcționare a
memoriei fiscale sau copia raportului periodic scurt din sistemul informatic pe perioada de utilizare
a sistemului informatic.
4.5.67. Concomitent, DDF efectuează controlul asupra utilizării ECC, verifică și constată dacă
sigiliile (sigiliul) fiscal sunt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de
identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul de asistenţă tehnică, dacă numărul
de fabricaţie programat în MCC/IF este cel de pe placa de marcaj a MCC/IF şi corespunde celui din
cartea tehnică.
4.5.68. La fel, datele din Registrul MCC/IF, din rapoartele emise din memoria fiscală a
MCC/IF, pentru fiecare din perioada de gestiune verificată, se contrapun cu veniturile reflectate în
contabilitate și cu cele din Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care
desfășoară activitate independentă (Formularul AI17).
4.5.69. Persoana fizică care practică activitate independentă este obligată să păstreze
documentele de înregistrare a acesteia, documentele primare, Registrele de evidență a înscrierilor
contabile.
4.5.70. Astfel, în cadrul controlului se va verifica obligațiile contribuabilului privind ținerea
contabilității de casă, în partidă simplă, integritatea documentelor contabile, inclusiv privind
procurarea/achiziționarea bunurilor/mărfurilor, ținerea corectă a înscrierilor în contabilitate a
veniturilor și cheltuielilor, corespunderea înregistrărilor în ordine cronologică în baza documentelor
justificative și doar ce țin de activitatea independentă.
4.5.71. În cazul în care persoana fizică ce practică activități independente dispune de conturi
bancare în scopul activității în cauză, se va verifica rulajul conturilor bancare și închiderea acestora.
4.5.72. Încălcările depistate în cadrul verificărilor se vor consemna în documentele întocmite
în acest sens (Actul de control şi/sau Procesul-verbal).
După efectuarea controlului, persoana fizică va primi un exemplar al actului de control și
Decizia pe marginea acestuia cu restituirea documentelor contabile.
4.5.73. Pentru încălcarea legislației de către persoana fizică ce desfășoară activități
independente, aceasta este sancționată conform prevederilor Codului fiscal și Codul
contravențional.
4.5.74. În cazul lipsei obligațiilor fiscale, persoana responsabilă din cadrul subdiviziunii SFS,
în Confirmarea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice care desfășoară activitate
independentă (anexa nr.3.6) prezentată de persoana fizică, va consemna mențiunea „încetarea
activității și data” și va îndosaria setul de documente recepționat.
G. Încetarea/suspendarea activității în baza patentei de întreprinzător
4.5.75. Încetarea valabilității patentei are loc în următoarele cazuri:
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a) titularul patentei a încălcat drepturile de desfășurare a activității, angajând lucrători pentru
desfășurarea activității, sau încheind tranzacții cu întreprinderi individuale al căror fondator este el
sau careva din membrii familiei sale;
b) în cazul în care titularul patentei renunță la patentă pe calea depunerii cererii respective;
c) în baza cererii titularului patentei în legătură cu pierderea capacității de muncă, confirmată
de concluzia respectivă a comisiei medicale;
d) în cazul decesului titularului de patentă;
e) în cazul aplicării față de titularul patentei a unei sancțiuni administrative;
f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană;
g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de la
data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patentă.
În cazul în care valabilitatea patentei încetează din motivele indicate la lit. c) și d), titularului
patentei sau moștenitorilor acestuia li se restituie suma plătită pentru perioada nefolosită.
În condițiile încetării valabilității patentei de întreprinzător DDF, care a eliberat patenta, va
emite o decizie privind încetarea valabilității patentei (anexa nr.4.6), care va fi adusă la cunoștință
titularului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei.
Patentele care și-au încetat valabilitatea urmează a fi selectate de către funcționarul fiscal și
transmise anual, până la 31 decembrie, în arhivă, pentru asigurarea păstrării informației aferente
acesteia.
4.5.76. Suspendarea patentei de întreprinzător. Patenta de întreprinzător se suspendă :
a) la cererea titularului patentei în legătură cu boala lui, în limitele termenelor stabilite de
legislația muncii;
b) în cazul neexecutării următoarelor obligații:
- să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare,
normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de
activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexa nr.III.1,
să aibă documentele primare de proveniență a mărfii, după caz, factura de expediție, chitanța de
percepere a taxei vamale sau actul de achiziție a mărfurilor;
- să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de regulamentul de
desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local;
- să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi
desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de
control sau a consumatorilor.
c) în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a patentei,
dar nu mai mult de 12 luni.
După expirarea perioadei de timp pentru care patenta a fost suspendată şi după înlăturarea
cauzelor ce au condus la suspendarea patentei, termenul ce cuprinde perioada de suspendare se
restabileşte şi se prelungește pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit. b) şi
c).
În cazul suspendării patentei, conducerea DDF emitentă al acestuia, va emite o decizie privind
suspendarea patentei (anexa nr.4.5), iar după înlăturarea cauzelor ca au condus la suspendare – o
decizie privind reluarea valabilității patentei (anexa nr. 4.7).
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CAPITOLUL V. DESERVIREA PERSOANELOR JURIDICE ȘI A
PERSOANELOR FIZICE CE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE
ÎNTREPRINZĂTOR
5.1.

TVA. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ADMINISTRARE A TVA

5.1.0.1. Organizarea administrării TVA se realizează în scopul asigurării unui nivel maxim al
încasărilor la buget la capitolul TVA prin eficientizarea procedurilor de administrare fiscală
întreprinse de către DDF.
5.1.0.2. Organizarea administrării TVA se înfăptuiește prin intermediul grupurilor de lucru
privind administrarea TVA, formate în cadrul DDF, ținând cont de istoria (practicile) de activitate
a întreprinderilor.
5.1.0.3. Organizarea administrării TVA se asigură prin următoarele criterii:
1. Înregistrarea agenților economici în calitate de plătitori de TVA;
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2. Analiza și monitorizarea activității subiecților înregistrați în calitate de plătitori de TVA;
3. Anularea înregistrării plătitorilor de TVA;
4. Eliberarea formularelor facturilor fiscale executate tipografic și monitorizarea eliberării
seriei diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale prin intermediul
SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”;
5. Trecerea subiectului impozabil în raza de deservire a altei DDF.

5.1.1. Procesul de lucru privind administrarea TVA
5.1.1.1. În scopul asigurării executării proceselor de administrare a TVA, în cadrul DDF se
instituie grupuri de lucru permanente privind administrarea TVA în baza deciziei emise de DDF, cu
indicarea atribuțiilor respective în obiectivele individuale ale inspectorilor desemnați.
5.1.1.2. Numărul minim de inspectori din cadrul grupurilor de lucru privind administrarea
TVA se determină prin aplicarea următoarei formule:
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑢𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑝𝑙ă𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑉𝐴 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ț𝑖
500 (𝑑𝑎𝑟 𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑢ț𝑖𝑛 𝑑𝑒 2 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖)

5.1.1.3. Componența grupului de lucru privind administrarea TVA poate fi mai mare decât
cel apreciat prin formula indicată mai sus prin stabilirea atribuțiilor în obiectivele individuale ale
inspectorilor desemnați.

5.1.2. Înregistrarea în calitate de plătitor al TVA
Business proces O16.08.084 „Înregistrarea în calitate de plătitor al TVA”
5.1.2.1. Procesul de înregistrare a contribuabilului în calitate de plătitor al TVA se inițiază
odată cu recepționarea unuia din următoarele documente:
- Cererii cu privire la înregistrare în calitate de plătitor al TVA;
- Înştiinţării privind reorganizarea agentului economic în vederea atribuirii statutului de
plătitor de TVA;
- Actului de control fiscal care conține constatări privind obligativitatea înregistrării ca
plătitor al TVA.
I. Înregistrarea în calitate de plătitor al TVA în temeiul Cererii cu privire la înregistrarea
în calitate de plătitor al TVA sau Înştiinţării privind reorganizarea agentului economic în vederea
atribuirii statutului de plătitor de TVA.
5.1.2.2. În conformitate cu prevederile art. 112 din Codul fiscal, agenții economici, la
satisfacerea condițiilor specificate în articolul menționat, sunt obligați sau sunt în drept, în funcție
de caz, să depună Cererea de înregistrare ca plătitor de TVA, sau după caz – Înștiințarea privind
reorganizarea agentului economic în vederea atribuirii statutului de plătitor de TVA
5.1.2.3. Cererea de înregistrare în calitate de plătitor de TVA se depune:
- în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere” sau,
- se prezintă pe suport de hârtie la DDF în raza de deservire a căruia contribuabilul își are
adresa juridică (anexa nr.5.1).
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5.1.2.4. În situația în care solicitantul statutului de plătitor de TVA nu este conectat la SIA
„e-Cerere”, inspectorul din cadrul grupului de lucru privind administrarea TVA care deține rol
atribuit pentru accesarea SIA „e-Cerere”, în mod obligatoriu urmează să asigure înregistrarea cererii
depuse de contribuabil pe suport de hârtie în SIA „e-Cerere” cel târziu în ziua lucrătoare următoare
depunerii ei, în vederea inițierii cazului de examinare a cererii de înregistrare în calitate de plătitor
de TVA.
5.1.2.5. În cazul în care cererea se depune de contribuabil pe suport de hârtie în ultima zi a
lunii, aceasta urmează să fie înregistrată în SIA „e-Cerere” în mod obligatoriu în ziua lucrătoare
următoare depunerii acesteia în vederea respectării prevederilor art. 112 alin.(1), alin.(2) și alin.(4)
din Codul fiscal, potrivit cărora subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei
în care a avut loc depășirea plafonului pentru înregistrare sau din prima zi a lunii următoare celei în
care a fost depusă la SFS cererea pentru înregistrarea benevolă.
5.1.2.6. Înştiinţarea privind reorganizarea agentului economic în vederea atribuirii statutului
de plătitor de TVA (anexa nr.5.2) se prezintă pe suport de hârtie la DDF în raza de deservire a căruia
contribuabilul își are adresa juridică. La depunerea Înștiințării privind reorganizarea agentului
economic de către subiectul căruia, în cadrul reorganizării prin fuziune (cu excepția reorganizării
prin absorbție), dezmembrare sau transformare, i-au fost transmise drepturi şi/sau obligaţii de către
întreprinderea reorganizată, deţinătoare a statutului de plătitor de T.V.A., aceasta urmează a fi
înregistrată în aceiaşi zi în SIA „e-Cerere”, dat fiind faptul că contribuabilul reorganizat urmează a
fi înregistrat în calitate de subiect impozabil de la data înregistrării de stat a noilor (noii) persoane
juridice. în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat a noilor persoane juridice .
5.1.2.7. La reorganizarea prin absorbție subiectul căruia i-au fost transmise drepturi și/sau
obligații de către întreprinderea reorganizată urmează se depună Înştiinţarea privind reorganizarea
agentului economic în vederea atribuirii statutului de plătitor de TVA în termen de 5 zile lucrătoare
de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante după
care aceasta urmează să fie înregistrată în SIA „e-Cerere” în mod obligatoriu, cu specificarea datei
înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei ca dată de înregistrare ca plătitor a
TVA.
Remarcă: Prima perioadă fiscală a contribuabilului înregistrat în calitate de plătitor de TVA
reorganizat în conformitate cu prevederile art.112 alin.(5) din Codul fiscal începe cu:
- data înregistrării de stat şi se finisează cu ultima zi a lunii în care a avut loc reorganizarea, cu
excepția reorganizării prin absorbție.
- data modificărilor în actele de constituire ale persoanei reorganizate și se finisează – cu ultima
zi a lunii în care a avut loc reorganizarea – în cazul reorganizării prin absorbție.
5.1.2.8. Pentru examinarea cererii de înregistrare ca plătitor de TVA, funcționarul fiscal din
cadrul DDF urmează să se conducă de „Instrucțiunea privind stabilirea modului de utilizare a
serviciului electronic „e-Cerere” și Ghidul utilizatorului pentru fiecare rol în parte.
5.1.2.9. În cadrul examinării cererii de înregistrare ca plătitor de TVA, este obligatorie
efectuarea vizitei fiscale, cu respectarea prevederilor Indicațiilor metodice privind efectuarea
vizitelor fiscale (Ordinul SFS nr.388 din 09.09.2019 și Manualul de Control Fiscal).
În cazul în care este necesară efectuarea vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de
plătitor de TVA la contribuabilul care își desfășoară activitatea în raza de deservire a DDF (1) alta
decât cea în care acesta se află la evidență, DDF (2) în care contribuabilul se află la evidentă va
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întocmi și va remite o solicitare în adresa DDF (1) în raza căreia contribuabilul își desfășoară
activitatea pentru efectuarea vizitei fiscale.
5.1.2.10. Scopul vizitei fiscale este de a stabili faptul atingerii pragului de înregistrare în
calitate de plătitor de TVA în condițiile stabilite de legislație și neadmiterea înregistrării în calitate
de subiecți ai impunerii cu TVA în baza tranzacțiilor fictive.
5.1.2.11. În cadrul efectuării vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de subiect al
impunerii cu TVA, la agentul economic (oficiul, subdiviziunea unde este amplasată contabilitatea)
persoana responsabilă din cadrul DDF urmează să constate datele de ordin general despre activitatea
contribuabilului, să identifice deficiențele și să perfecteze Raportul vizitei fiscale privind
înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA conform anexei nr. 5.3.
5.1.2.12. În conformitate cu prevederile art. 129 pct. 111) din Codul fiscal, vizita fiscală este
un instrument de administrare fiscală cu scop de asigurare a conformării voluntare prin acordarea
consultațiilor, analiza activității, acumularea unor date despre activitatea contribuabilului.
5.1.2.13. De asemenea, vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:
1) acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislației fiscale;
2) stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului;
3) identificarea deficiențelor și prevenirea acțiunilor ilegale.
4) monitorizarea contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea
directă a activității.
5.1.2.14. În procesul vizitei fiscale funcționarul fiscal:
⁃ va explica prevederile legislației fiscale în vigoare și altor acte normative, care vizează
activitatea contribuabilului;
⁃ va prezenta, în funcție de specificul activității contribuabilului și constatărilor în cadrul
vizitei fiscale, recomandările de rigoare privind neadmiterea eventualelor încălcări și/sau
deficiențe.
5.1.2.15. După finalizarea vizitei fiscale, funcționarul fiscal perfectează raportul privind
efectuarea vizitei fiscale, pe foi simple, format A4, în care se consemnează datele/faptele constatate
și subiectele discutate în cadrul vizitei fiscale.
Raportul vizitei fiscale se întocmește în 2 exemplare, primul se păstrează la SFS, iar al doilea
se înmânează contribuabilului contra semnătură în termen de 3 zile lucrătoare după finalizarea
vizitei fiscale.
La raport se vor anexa (scana) doar documentele, care nu se regăsesc în SI al SFS.
5.1.2.16. Potrivit prevederilor art.234 alin.(4) din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite
și/sau taxe, precum și cele care au calculat greșit impozitul sau taxa din cauza explicațiilor greșite
prezentate în scris de SFS, sunt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau
neplata acestora.
Astfel, în cazul în care în cadrul vizitei fiscale a fost întocmit raportul privind efectuarea vizitei
fiscale și nu au fost înaintate careva recomandări aferent înregistrării statutului de subiect al
impunerii cu TVA, nu au fost constatate careva deficiențe, iar, ulterior, în cadrul controlului au fost
calculate obligații fiscale suplimentare urmare a neînregistrării în termen ca plătitor al TVA
(aferente aspectelor verificate în cadrul vizitei fiscale), în temeiul art. 234 alin. (1) și (4) din Codul
fiscal, ținând cont de prevederile art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul urmează a fi
absolvit de amenda prevăzută la art.256 alin.(7) pentru încălcările admise. Prin urmare, în cazurile
menționate se va calcula suma TVA și majorarea de întârziere (penalitatea) aferente.
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5.1.2.17. Pentru cazurile în care are loc determinarea primei perioade fiscale privind TVA în
cadrul examinării situațiilor de înregistrare cu depășirea termenului stabilit, verificarea indicatorilor
se va efectua, ținându-se cont de termenul de prescripție pentru determinarea obligațiilor fiscale,
stabilit de art.264 din Codul fiscal.
5.1.2.18. Funcționarul fiscal, în urma examinării materialelor ce țin de operațiunile economice
în baza cărora se solicită înregistrarea și, în temeiul rezultatelor efectuării vizitei fiscale, urmează să
se expună clar în Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA asupra
posibilității înregistrării solicitantului în calitate de plătitor de TVA, purtând răspundere personală
pentru propunerea consemnată în raportul respectiv.
5.1.2.19. Șeful DDF examinează materialele prezentate și decide asupra propunerilor privind
înregistrarea plătitorului de TVA, aplicând semnătura electronică în SIA „e-Cerere”.
5.1.2.20. În cazul în care solicitantul îndeplinește condițiile de înregistrare, prevăzute la
art.112 din Codul fiscal, acestuia i se eliberează Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii
cu TVA imprimat din SIA „e-Cerere” (model anexa nr.5.4).
5.1.2.21. Neîndeplinirea condițiilor pentru înregistrare ca plătitor de TVA, prevăzute de
art.112 din Codul fiscal, sau constatarea indiciilor ce permit a presupune fictivitatea tranzacțiilor, în
baza cărora se solicită înregistrarea, se soldează cu emiterea obligatorie în adresa solicitantului a
anunțului în scris, semnat de către șeful DDF privind refuzul de înregistrare, cu expunerea motivelor
ce au stat la baza acestuia, nu înainte de a fi audiat potrivit Codului administrativ.
5.1.2.22. Examinarea cazurilor de înregistrare ca plătitor de TVA și eliberarea certificatului de
înregistrare a subiectului impunerii cu TVA urmează a fi efectuată într-un termen care să nu
depășească 15 zile lucrătoare, începând cu prima zi lucrătoare ce urmează după ziua în care a fost
depusă cererea.
5.1.2.23. În cazul în care, în cadrul vizitei fiscale, se constată încălcarea termenului de
depunere a cererii de înregistrare în calitate de subiect al impunerii cu TVA se vor întreprinde
următoarele măsuri:
⁃ la completarea capitolului „concluzii și propuneri” al Raportului vizitei fiscale privind
înregistrarea în calitate de plătitor de TVA se expune propunerea privind înregistrarea în
calitate de plătitor de TVA cu prima perioada fiscală, stabilită conform cererii agentului
economic și/sau conform rezultatelor vizitei fiscale;
⁃ în același capitol al raportului vizitei fiscale se face mențiunea privind posibilitatea
modificării primei perioade, ca rezultat al controlului fiscal. Termenul de efectuare a
procedurilor legate de efectuarea vizitei fiscale nu va depăși termenul stabilit de 15 zile
lucrătoare.
5.1.2.24. În cazul în care depășirea termenului de înregistrare în calitate de plătitor TVA a fost
constatată în cadrul vizitei fiscale, efectuată la inițiativa SFS, fără depunerea cererii corespunzătoare
de către agentul economic - înregistrarea plătitorului TVA se va efectua doar în temeiul rezultatelor
controlului fiscal și a deciziei pe marginea acestuia.
5.1.2.25. În ambele situații descrise mai sus (pct. 5.1.2.23 și 5.1.2.24.), DDF va asigura, în
termen de 3 zile lucrătoare, perfectarea unei Note raport, ce urmează a fi semnată de către șeful
DDF și remisă în adresa DGConformare pentru planificarea controlului fiscal. Prin derogare,
sesizarea DGConformare aferent situației descrise la pct.5.1.2.23 se va efectua doar pentru situațiile
în care în rezultatul vizitei fiscale au fost identificate riscuri de administrare fiscală (spre exemplu:
1)) livrări înregistrate în perioada de la data înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu TVA
până la data depunerii cererii privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA, în rezultatul
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cărora se va calcula TVA aferent bugetului; 2) refuzul contribuabilului de a prezenta declarațiile
privind TVA pentru perioada întârziată 3) perioada întârziată este mai mare de 6 luni)
DGConformare va dispune DGControl inițierea și desfășurarea acțiunilor de control în termen de
cel mult 30 zile lucrătoare.
5.1.2.26. În cazul depistării în cadrul vizitei fiscale a aspectelor ce denotă posibili indici de
evaziune fiscală (tranzacții fictive), în baza constatărilor din Raportul vizitei fiscale privind
înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA, în termen de 1 zi din data finalizării vizitei fiscale
DDF perfectează Nota raport ce urmează a fi semnată de către șeful DDF și remisă în adresa
DGConformare. DGConformare va examina constatările DDF și în temeiul analizei de risc va
dispune DGControl inițierea și desfășurarea acțiunilor de control în termen de cel mul 10 zile
lucrătoare.
În cazul inițierii procedurii de efectuare a controlului fiscal la fața locului se va ține cont de
prevederile Manualului de Control Fiscal.
5.1.2.27. În cazul în care în procesul de efectuare a vizitei fiscale contribuabilul, sub diferite
pretexte, nu prezintă documentele de ordin general, registrele contabile, documentele primare,
situațiile financiare solicitate de funcționarul fiscal, acest fapt se va califica ca factor de risc, prin
urmare la propunerea DDF, va informa DGConformare pentru examinarea riscurilor și deducerii
asupra oportunității planificării controlului fiscal.
5.1.2.28. În scopul asigurării executării proceselor de administrare a TVA în partea ce ține de
procedura de înregistrare a agenților economici în calitate de plătitori de TVA, inspectorii fiscali
din cadrul grupului de lucru vor monitoriza informațiile care pot fi generate prin utilizarea sistemelor
informaționale de raportare (anexa nr.5.5).
5.1.2.29. Răspunderea pentru decizia finală privind înregistrarea agentului economic în
calitate de plătitor de TVA o poartă șeful DDF, în raza căreia se deservește contribuabilul care a
depus cererea, și inspectorii fiscali care au efectuat vizita fiscală.
II. Înregistrarea în calitate de plătitor al TVA în temeiul constatărilor privind
obligativitatea înregistrării ca plătitor TVA reflectate în actul de control
5.1.2.30. DGControl, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, prezintă o copie a materialelor
controlului fiscal în adresa DDF în raza căruia se deservește contribuabilul, în temeiul căruia se
constată obligativitatea înregistrării plătitorului de TVA. Funcționarul fiscal din cadrul grupului de
lucru privind administrarea TVA al DDF unde se deservește contribuabilul, desemnat de șeful DDF,
va perfecta cererea de înregistrare ca plătitor de TVA în SIA „e-Cerere” din numele agentului
economic, cu anexarea în format electronic a actului de control scanat, ulterior a deciziei și, după
caz, a altor documente aferente controlului efectuat.
5.1.2.31. Răspunderea pentru decizia finală privind înregistrarea agentului economic în
calitate de plătitor de TVA o poartă şeful DGControl și funcționarii fiscali care au efectuat controlul
la fața locului - în cazul în care în cadrul procedurii de înregistrare acesta a fost solicitat.
5.1.2.32. În cazul în care în cadrul controlului fiscal privind înregistrarea în calitate de plătitor
de TVA, se presupune fictivitatea tranzacțiilor, în baza cărora se solicită înregistrarea, rezultatele
controlului fiscal, reflectate în actul de control, vor constitui motiv de refuz pentru înregistrarea ca
plătitor de TVA, care în SIA „e-Cerere” se va atașa în format electronic scanat la cazul de examinare
a cererii de înregistrare.
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5.1.3. Analiza și monitorizarea activității subiecților înregistrați în calitate de plătitori ai TVA
5.1.3.1. Organizarea eficientă a administrării TVA de către DDF, prin intermediul grupurilor
de lucru privind administrarea TVA, este bazată pe utilizarea și analiza rezultatelor funcționării
produselor informaționale din SIA al SFS pe portalul www.reports.fisc.md și SIA DEC (anexa
nr.5.6) și se realizează prin respectarea cu stricteţe a Planului de acțiuni privind eficientizarea
administrării fiscale la compartimentul TVA (Ordinul SFS nr.468 din 13.09.2018).
5.1.3.2. Șeful DDF stabilește prioritățile de utilizare și analiză a produselor informaționale și
a rapoartelor existente în cadrul activității grupului de lucru privind administrarea TVA și mărimile
pragurilor minime la utilizarea de către grupul de lucru a produselor informaționale.

! În obiectivele individuale ale fiecărui inspector din grupul de lucru privind administrarea
TVA se specifică expres analiza căror regimuri și raporturi este pusă în sarcina acestuia.
5.1.3.3. În cazul în care, în rezultatul lucrului cu produsele informaționale, vizitelor fiscale
sau a altor acțiuni întreprinse de către grupul de lucru privind administrarea TVA se constată că
careva întreprinderi întrunesc semne ce prezintă riscuri pentru administrarea TVA, în termen de 3
zile lucrătoare de la data constatării acestora, prin coordonarea cu DGDF urmează a fi informată
DGConformare și stabilite măsurile ce urmează a fi întreprinse de către grupul de lucru privind
administrarea TVA în legătură cu rezultatele obținute urmare a utilizării produselor informaționale.
5.1.3.4. În scrisoarea de informare urmează a fi clar expuse circumstanțele și informațiile ce
au servit drept temei pentru aprecierea activității întreprinderii ca prezentând risc pentru
administrarea TVA și măsurile întreprinse.
5.1.3.5. După înregistrarea plătitorului de TVA, șeful DDF urmează să decidă asupra
necesității efectuării vizitelor fiscale sistematice și periodicității acestora, precum și să asigure
efectuarea acestora la agenții economici înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, care
prezintă riscuri de activitate frauduloasă.
În cazul în care după înregistrarea ca plătitor al TVA se constată că contribuabilul întrunește
cel puțin 3 riscuri din cele enumerate mai jos, acesta se va considera cu risc pentru administrarea
fiscală. Aferent riscurilor întrunite funcționarul fiscal va întocmi o notă adresată șefului DDF în
scopul constatării necesității efectuării unei vizite fiscale repetate sau monitorizării contribuabilului,
după caz, efectuării unui control fiscal.
5.1.3.6. În rezultatul vizitelor fiscale sistematice inspectorul fiscal prezintă șefului DDF o
notă de serviciu în care se vor expune riscurile existente și propunerile privind acțiunile necesare ce
urmează a fi întreprinse.
5.1.3.7. Contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA se consideră cu
risc pentru administrarea fiscală în cazul dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei dintre
situațiile expuse:
1) Modificarea recentă a adresei juridice a entității (în ultimele 3 luni);
2) Înregistrarea pe adresa juridică a contribuabilului a mai multor entități;
3) Schimbarea componenței fondatorilor (prioritar 100%) și a conducătorului pentru o
perioadă fiscală de ultimele 6 luni;
4) Prezentarea neregulată a dărilor de seamă fiscale;
5) Prezentarea frecventă sau numeroasă a dărilor de seamă fiscale corectate pe parcursul
anului de gestiune;
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6) Solicitarea unui număr mare de facturi fiscale în raport cu volumul livrărilor;
7) Comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozit sau unitate de comerț;
8) Fondul de salarizare nesemnificativ în raport cu cifra de afaceri/volumul de livrări
declarate;
9) Documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi a căror activități întrunesc posibilii indici de
infracțiune;
10) Conducătorul este cetățean străin sau nu poate fi identificat/localizat;
11) Ponderea achitărilor la BPN ≤ 2% din volumul livrărilor (cel puțin pentru perioada de
ultimele 6 luni). Se va ține cont de genul de activitate desfășurat sau specificul activității;
12) Numărul de angajați ≤ 2 (cel puțin într-o perioadă de raportare);
13) Eliberarea facturilor fiscale anterior datei primirii lor de la SFS;
14) Divergențe ≥ 20% în informațiile privind TVA aferentă bugetului incluse în declarațiile
TVA corectate și prezentate (cel puțin pentru o perioadă fiscală în ultimele 6 luni);
15) Divergențe ≥ 20% în informațiile privind deducerea TVA inclusă în declarațiile TVA
corectate și prezentate (cel puțin pentru o perioadă fiscală în ultimele 6 luni);
16) Fondatorul/conducătorul este inclus în lista persoanelor fizice implicate în activitatea
întreprinderilor ce prezintă semne de pseudoactivitate;
17) Fondatorul/conducătorul contribuabilului este o persoană în etate, este elev sau student;
18) Agentul economic înregistrează procurări de mărfuri și servicii de la furnizorii anterior
anulați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA;
19) Divergențe dintre datele din Declarațiile privind TVA și datele din declarațiile vamale;
20) Agentul economic care înregistrează TVA spre deducere pentru perioada ulterioară, în
sumă mai mare de 500 mii lei, fără a dispune de stoc de marfă/active.
21) Contribuabilii plătitori de TVA, care pe parcursul a cel puțin 3 perioade fiscale prezintă
declarațiile privind TVA cu indicatorii nuli.
22) documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi în proces de insolvabilitate/insolvabile;
23) înregistrează livrări în proporție de peste 70% din totalul livrărilor în adresa unui singur
agent economic

5.1.4. Anularea ca plătitor de TVA
Business proces O16.08.082 „Anularea înregistrării ca plătitor al TVA”
5.1.4.1. Inițierea acțiunilor de anulare a înregistrării ca plătitor de TVA urmează a fi
întreprinsă cu respectarea strictă a condițiilor specificate la art. 113 din Codul fiscal.
La inițierea procedurii de anulare a înregistrării ca plătitor de TVA, subiecții solicitanți cât și
inspectorii DDF urmează să utilizeze în mod obligatoriu SIA „e-Cerere”.
5.1.4.2. Inițierea procedurii de anulare a înregistrării ca plătitor de TVA se efectuează:
1) la inițiativa subiectului impozabil - în cazul suspendării livrărilor supuse TVA, subiectul
impozabil este obligat să informeze despre aceasta SFS, prin depunerea înștiințării respective la
SFS;
2) la inițiativa SFS - în conformitate cu prevederile art.113 alin.(2) din Codul fiscal în cazul
în care:
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a) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţia privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală;
b) informația prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este
neveridică;
c) subiectul impunerii aflat în proces de lichidare nu a depus cererea privind anularea
înregistrării ca contribuabil al TVA în legătură cu lichidarea până la începerea controlului fiscal.
5.1.4.3. La anularea înregistrării subiectului impozabil în baza cererii contribuabilului de
suspendare a livrărilor impozabile potrivit art.113 alin.(1) din Codul fiscal, DDF va analiza situația
contribuabilului din punct de vedere al riscurilor pentru administrarea fiscală (pct.5.1.3.7), va
întocmi actul de control (anexa nr.5.7) și va emite decizia cu privire la anularea înregistrării în
calitate de plătitor de TVA (anexa nr.5.8), cu înscrierea ulterioară a informației în SIA „e-Cerere".
5.1.4.4. În cazul în care se constată că contribuabilul întrunește riscuri pentru administrarea
fiscală, precum și faptul neprezentării Declarației privind TVA pentru ultima perioadă fiscală, DDF
va informa prin notă DGConformare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul constatării
riscurilor pentru administrarea TVA și/sau de la ultimul termen stabilit pentru prezentarea
Declarației privind TVA.
Remarcă: În scopul identificării posibilelor riscuri pentru administrarea fiscală a subiecților
impunerii cu TVA în cadrul examinării cererii de anulare ca plătitor al TVA, conform art.113
alin.(1) din Codul fiscal, DDF, la necesitate, va efectua vizită fiscală.
DGConformare, ca rezultat al examinării riscurilor de neconformare va decide asupra
oportunițății efectuării controlului fiscal.
5.1.4.5. În cazul lichidării contribuabilului cu statut activ de plătitor TVA, DGControl în
cadrul efectuării controlului va asigura anularea înregistrării statutului ca plătitor al TVA cu
emiterea deciziei cu privire la anularea înregistrării în calitate de plătitor de TVA.
DGControl în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de anulare ca plătitor al TVA va
informa DDF pentru efectuarea înscrierilor respective în SIA „e-Cerere”.
În cazul în care contribuabilul nu întrunește riscuri pentru administrarea TVA, DGConformare
va informa DDF despre posibilitatea anulării statutului de plătitor al TVA, fără a fi inițiat control
fiscal de către DGControl.
DDF va întocmi actul de control (anexa nr.5.7) unde se va constata faptul corespunderii sau
necorespunderii criteriului de anulare, stabilit la art.113 alin.(1) din Codul fiscal și în baza căruia
DDF va emite decizia de anulare ca plătitor al TVA cu specificarea respectării art.113 alin.(3) din
Codul fiscal în partea ce ține de calcularea TVA pe stocul de mijloace fixe, mărfuri la procurarea
cărora TVA a fost dedusă, precum și necesitatea prezentării ultimei declarații TVA conform art.114
alin.(2) din Codul fiscal.
5.1.4.6. În situațiile în care se examinează cazul de anulare a înregistrării ca plătitor de TVA
la inițiativa subiectului impozabil și nu se întrunesc condițiile necesare pentru anulare (subiectul
deține obiecte ale impunerii cu TVA), în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii
prin intermediul SIA „e-Cerere”, solicitantului i se remite înștiințarea despre imposibilitatea
satisfacerii solicitării, nu înainte de a fi audiat potrivit Codului administrativ.
În cazul în care nu este posibilă audierea contribuabilului, în termen de cel mult 7 zile
lucrătoare, DDF va întocmi o notă raport în adresa DGConformare în care va descrie situația de
facto și va propune efectuarea unui control fiscal la fața locului – doar pentru cazurile când
contribuabilul a avut activitate până la depunerea cererii
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5.1.4.7. Pentru anularea statutului de plătitor de TVA la inițiativa SFS, în vederea constatării
corespunderii criteriilor stipulate în art. 113 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal urmează a se utiliza
raportul „Lista agenților economici ce nu au depus declarații privind TVA” și/sau SIA DEC.
5.1.4.8. La constatarea corespunderii criteriilor de anulare a înregistrării la inițiativa SFS
stipulate în art.113 alin.(2) lit.b) și c) din Codul fiscal, DDF:
- prin scrisoare de conformare recomandată informează solicitantul privind încălcarea
prevederilor art.115 alin.(1) din Codul fiscal;
- întocmeşte actul de control privind verificarea camerală (anexa nr.5.7), prin care va fi
constatat faptul corespunderii criteriului de anulare prevăzut de art.113 alin.(2) lit.b) și/sau c) din
Codul fiscal;
Data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA va fi considerată data întocmirii actului de
control în a cărui bază este emisă decizia conducerii SFS (DDF) privind anularea înregistrării.
Ținând cont de prevederile art. 113 alin. (4) din Codul fiscal, data anulării înregistrării ca
contribuabil al TVA se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia
conducerii subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat privind anularea înregistrării.
Remarcă: Anexa nr.5.7 este aplicabilă în toate cazurile prevăzute de art.113 alin.(2) din
Codul fiscal. Ținând cont de constatările efectuate în cadrul controlului se vor selecta pozițiile
necesare din modelul actului de control, cu efectuarea, după caz, și a altor constatări/propuneri.
5.1.4.9. DDF, în baza actului de control privind verificarea respectării prezentării declaraţiei
privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală conform prevederilor art. 113 alin.(2) lit. b) din Codul
fiscal și a deciziei emise pe marginea acestuia, va asigura anularea înregistrării ca plătitor de TVA
în SI al SFS cu generarea cazului de anulare în SIA „e-Cerere” și anexarea actului de control și a
deciziei în format scanat în acest sistem, nu înainte de a fi audiat potrivit Codului administrativ,
dacă este posibilă audierea lui.
În cazul în care nu este posibilă audierea contribuabilului, în termen de cel mult 7 zile
lucrătoare, DDF va întocmi o notă raport în adresa DGConformare în care va descrie situația de
facto și va propune efectuarea unui control fiscal la fața locului, cu descrierea riscurilor de
administrare fiscală stabilite. (doar pentru cazurile când contribuabilul a avut activitate până la
depunerea cererii)
Controlul fiscal se consideră finalizat la momentul semnării actului de control fiscal de către
toți participanții la control (sau expedierii prin poștă în cazul refuzului contribuabilului de a semna
şi/sau primi actul de control). În cazul în care contribuabilul refuză semnarea actului de control și
expedierea acestuia are loc conform art. 1291 din Codul fiscal, data finalizării controlului se
consideră data semnării actului de control doar de către funcționarii fiscali.
Procedura de comunicare a actelor emise de SFS se va efectua în conformitate cu prevederile
Ordinului SFS nr.569 din 23.10.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura
de comunicare a actelor emise de SFS, cu modificările și completările ulterioare.
Termenul de prezentare a dezacordului, se va calcula în raport cu data aducerii la cunoștință
a actului de control, în dependență de modalitatea de comunicare, și anume:
1. În cazul în care actul de control a fost înmânat contribuabilului - data aplicării semnăturii.
2. În cazul în care actul de control a fost remis prin intermediul oficiului poștal cu scrisoare
recomandată și cu aviz de primire - data ce confirmă primirea documentului de către destinatar,
conform avizului de primire.
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3. În cazul în care actul de control a fost comunicat prin publicitate- la expirarea a 15 zile de
la data afișării anunțului.
4. În cazul în care expedierea actelor administrative, a citațiilor, a altor acte sau răspunsuri la
adresări, se face prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului
de pe portalul SFS, documentele se consideră recepționate – la data intrării documentelor în cutia
poștală din cabinetul electronic personal al contribuabilului.
5.1.4.10. Selectarea listelor agenților economici subiecți ai impunerii care nu au prezentat
declarațiile privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală care cad sub incidenta prevederilor art.113
alin.(2) lit. b) din Codul fiscal urmează a fi efectuată lunar până la data de 10 a lunii următoare.
5.1.4.11. Până la ultima zi a lunii în care a fost efectuată selectarea, DDF remite înștiințare
subiecților impozabili selectați privind obligațiunea conformării de a prezenta declaraţia privind
TVA pentru fiecare perioadă fiscală, întocmită pe un formular oficial, care este prezentat la SFS nu
mai târziu de data de 25 a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale la prevederile art.
115 alin.(1) din Codul fiscal.
5.1.4.12. În cazul inițierii procedurii de anulare a statutului de plătitor de TVA la inițiativa
SFS bazate pe prevederile art. 113 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal, în vederea constatării faptului
prezentării informației neveridice despre sediul subiectului și sediul subdiviziunilor acestuia se
inițiază procedura de vizită fiscală care se soldează cu completarea raportului vizitei fiscale.
5.1.4.13. După efectuarea vizitei fiscale, în cazul constatării necesității anulării înregistrării
plătitorului de TVA din motivul neveridicității informației prezentate despre sediul subiectului și
sediul subdiviziunilor acestuia, în baza art.113 alin.(2) lit.c) Cod fiscal, DDF va asigura întocmirea
actului de control privind verificarea camerală conform prevederilor Manualului de Control Fiscal,
anexa nr.5.7.
În act, ca suport probatoriu, se vor menționa despre rezultatele raportului de vizită fiscală,
documentele verificate în cadrul controlului, precum și explicațiile preluate de la contribuabil (în
cazul în care acestea au fost preluate), explicații ale persoanelor responsabile din cadrul
contribuabilului sau a persoanelor responsabile ale entităților contragenți.
5.1.4.14. În baza actului de control se va emite decizia de anulare a înregistrării ca plătitor de
TVA cu respectarea strictă a procedurii de emitere a acestor acte, prevăzută atât de Codul fiscal, cât
și Manualul de Control Fiscal și respectarea procedurii de expediere și comunicare a actelor SFS.
Concomitent, DDF va asigura anularea înregistrării ca plătitor de TVA în SI al SFS, cu
generarea cazului de anulare în SIA ,,e-Cerere” și anexarea actului de control și deciziei în format
scanat în acest sistem.
5.1.4.15. În cazul anulării înregistrării plătitorului de TVA în lipsa agentului economic la
adresa declarată la SFS, acesta urmează a fi citat la DDF pentru depunerea explicațiilor referitoare
la faptul că acesta nu se află la adresa juridică la momentul efectuării vizitei fiscale. În situația în
care agentul economic nu se va prezenta la DDF, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, urmează a
fi întocmită o notă raport în adresa DGConformare cu propunerea de efectuare a controlului fiscal
privind estimarea obligațiilor fiscale prin metode și surse indirecte.
5.1.4.16. Lunar, către data de 5 a lunii imediat următoare, DDF prin intermediul DGDF va
prezenta către DGConformare lista agenților economici anulați ca subiecți ai impunerii cu TVA în
temeiul prevederilor art.113 alin.2 lit. c) și art.113 alin.2 lit. b) din Codul fiscal pentru care au fost
determinate surse de estimare a obligațiilor, pentru întreprinderea acțiunilor de control prin metode
și din surse indirecte, conform Manualului de Control Fiscal.
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5.1.4.17. În cazul stabilirii semnelor vădite de desfășurare a pseudoactivității de întreprinzător
și anume:
 Documentarea livrărilor suspecte;
 Documentarea procurărilor suspecte;
 Înregistrarea livrărilor semnificative în lipsa subdiviziunilor declarate la SFS și a
personalului angajat;
 Lipsa contribuabilului la adresele declarate;
 Documentarea unor tranzacții fictive;
DDF prin intermediul DGDF în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data constatării
admiterii încălcărilor va prezenta materialele și solicitarea de efectuare a controlului fiscal în adresa
DGConformare.
5.1.4.18. În cazul în care, la efectuarea controlului fiscal în cadrul procedurii de lichidare a
agentului economic se constată faptul că acesta nu a depus cererea privind anularea statutului de
plătitor de TVA până la începerea controlului fiscal, anularea statutului de plătitor de TVA va avea
loc în temeiul art.113 alin.(2) lit.d) din Codul fiscal cu reflectarea acestui motiv în actul de control
privind lichidarea agentului economic.
5.1.4.19. DGControl în baza rezultatelor controlului efectuat care stabilesc calcularea
obligațiilor suplimentare și/sau aplicarea amenzilor, perfectează decizia cu reflectarea încălcărilor
respective și transmite copia actului de control în termen de 2 zile după perfectarea lui în adresa
DDF în a cărei rază de deservire se află agentul economic, pentru a fi perfectată decizia de anulare
a statutului de plătitor a TVA, iar inspectorul fiscal din cadrul grupului de lucru privind
administrarea TVA, urmează să perfecteze cererea de anulare a statutului de plătitor de TVA în SIA
,,e-Cerere” din numele SFS, cu anexarea lor în format electronic scanat.
5.1.4.20. Selectarea listei subiecţilor impozabili în vederea anulării înregistrării ca plătitor de
TVA, în baza produselor informaționale disponibile urmează a fi efectuată de către inspectorul în
sarcinile căruia intră aceste atribuții.
5.1.4.21. Lucrul efectuat de către DDF în vederea anulării înregistrării ca plătitor de TVA a
agenților economici selectați urmează a fi definitivat până în ultima zi a lunii următoare celei în care
a avut loc selectarea listei.
În cazul anulării în calitate de plătitori TVA, urmare a stabilirii riscurilor vădite de
administrare fiscală, DDF va informa DGConformare, în termen de 7 zile lucrătoare, pentru
stabilirea aplicării acțiunilor de conformare forțată.
Totodată, urmare a analizei activității contribuabililor care au fost anulați în calitate de
plătitori TVA, DDF va remite în adresa DGConformare, lista contribuabililor care întrunescc riscuri
de administrare fiscală pentru aplicarea acțiunilor de conformare forțată, trimestrial pînă la data de
20 după încheierea trimestrului.

5.1.5. Examinarea comenzii de eliberare a facturii fiscale
5.1.5.1. Factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport
de hârtie sau în formă electronică, aprobat prin Ordinul MF cu privire la aprobarea formularului
tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind
completarea acestuia (Ordinul MF nr.118 din 28.09.2017).
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5.1.5.2. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.294 din 17.03.1998 ,,Cu
privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova, nr.406-II din 23 decembrie
1997”, entităților li se permite utilizarea facturilor fiscale:
1) executate tipografic pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr;
2) imprimate de sine stătător pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, seria şi numărul
atribuite de SFS;
3) generate prin intermediul platformei SIA ,,e-Factura”.
5.1.5.3. Solicitarea și eliberarea formularelor facturilor fiscale executate tipografic și/sau
seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează
în conformitate cu Ordinul SFS cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de
documente primare cu regim special
5.1.5.4. Eliberarea formularelor facturilor fiscale executate tipografic subiecţilor impunerii
înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA din raza de deservire a:
- mun. Chișinău și DGACM se efectuează de către Secția gestionare formulare tipizate din
cadrul DEF,
- celorlalte DDF-uri se efectuează de către DDF de la locul de deservire a contribuabilului, în
conformitate cu prevederile art.1182 din Codul fiscal şi Hotărârii Guvernului cu privire la
executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (HG
nr.294 din 17.031998).
5.1.5.5. În vederea examinării și executării comenzilor de eliberare a formularelor facturilor
fiscale executate tipografic și/sau seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine
stătător a facturilor fiscale, șeful DDF va numi persoana sau persoanele din componența grupului
de lucru privind administrarea TVA, responsabile pentru examinarea comenzilor și alte activități ce
vizează procedura respectivă, cu specificarea obligaţiilor în obiectivele individuale ale
funcționarilor SFS.
5.1.5.6. Executarea comenzilor se asigură cu respectarea termenului de maxim 5 zile
lucrătoare, cu eliberarea numărului solicitat sau informarea contribuabilului despre respingerea
cererii dacă, în cadrul termenului stabilit, a fost inițiată procedura de anulare a înregistrării
contribuabilului în calitate de plătitor de TVA.
5.1.5.7. Comenzile de eliberare a formularelor de facturi fiscale executate tipografic și/sau
seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, prezentate
de contribuabilii plătitori de TVA care nu prezintă risc pentru administrarea fiscală, se acceptă fără
efectuarea unor verificări suplimentare, prin programarea directă a contribuabilului la punctele de
eliberare a formularelor de strictă evidență – în cazul facturilor fiscale executate tipografic.
5.1.5.8. În vederea asigurării examinării și executării comenzilor de eliberare a acestor
formulare, DDF va perfecta listele contribuabililor care prezintă risc pentru administrarea TVA şi a
căror Comandă privind eliberarea formularelor facturilor fiscale executate tipografic și/sau seriei
și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale se va executa cu
luarea măsurilor de verificare în modul stabilit de prezentul manual.
Lista iniţială şi modificările ulterioare a acesteia se aprobă de către șeful DGDF la propunerea
șefului DDF.
5.15.9. Gestionarea listei contribuabililor cu risc pentru administrarea TVA se efectuează prin
intermediul subsistemului ,,Comanda on-line a formularelor tipizate”, de către inspectorul desemnat
de către șeful DGDF din cadrul DODF care deţine rol de includere/excludere a agenților economici
din lista menționată.
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5.1.5.10. Faptul includerii contribuabilului în lista subiecţilor, cărora eliberarea formularelor
facturilor fiscale executate tipografic și/sau seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de
sine stătător a facturilor fiscale se va efectua doar după examinarea comenzii de către DDF la care
se deservește contribuabilul, fiind adus la cunoștința acestuia prin anunțul corespunzător la
accesarea autorizată de către contribuabil a SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”.
5.1.5.11. Se consideră contribuabili cu risc pentru administrarea TVA agenții economici care
întrunesc următoarele criterii:
1. agenții economici cu statut de plătitori de TVA până la un an;
2. agenții economici care și-au modificat componența fondatorilor 100% (pentru perioada de
6 luni din data modificării fondatorilor);
3. agenții economici, persoanele cu funcții de răspundere ale acestora, inclusiv contabilii, au
fost implicate în activitatea întreprinderilor ce prezintă semne de pseudoactivitate;
4. agenții economici care activează din numele persoanelor terțe în baza unei procuri
generale autentificate de notar sau autentificată în alt mod stabilit de legislație;
5. agenții economici față de care au fost inițiate acțiuni în cadrul procedurii de anulare în
calitate de plătitori TVA.
5.1.5.12. Totodată, DDF este în drept să stabilească și alte criterii pentru identificarea
contribuabililor ce prezintă risc pentru administrarea TVA, precum și să nu includă în listele
menționate contribuabili care corespund criteriilor nominalizate, dar care nu prezintă riscuri pentru
administrarea fiscală.
5.1.5.13. Membrii grupului de lucru privind administrarea TVA prezintă inspectorilor, în
sarcina cărora se pune examinarea comenzilor de eliberare a formularelor facturilor fiscale executate
tipografic și/sau seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor
fiscale, concluziile şi rezultatele măsurilor luate, indicând concret întreprinderile care prezintă
riscuri pentru administrarea TVA.
5.1.5.14. În cazul în care în procesul administrării s-a stabilit că contribuabilul întrunește
semne ale întreprinderii ce prezintă risc pentru administrarea TVA, inspectorul responsabil urmează
să informeze în mod prioritar în termen de 1 zi șeful DDF despre riscurile existente şi să propună
măsurile necesare în vederea minimizării acestora şi asigurării neutilizării ulterioare a facturilor
fiscale la documentarea tranzacțiilor fictive (spre exemplu: efectuarea vizitei fiscale, solicitarea
efectuării unui control, instituirea postului fiscal în cazul în care se întrunesc cerinţele pentru
instituirea acestuia, informarea șefului DDF și corespunzător informarea DGConformare, etc.).
5.1.5.15. Contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși
în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării
impozabile pe teritoriul țării, în cazul în care SFS, conform analizei de risc efectuate, apreciază
activitatea acestora ca fiind una fără riscuri de conformare fiscală, dacă aceștia întrunesc
concomitent cel puțin trei criterii din cele descrise mai jos, și anume:
1. Agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/servicii la valori semnificative (cel puțin
500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfășurării activității
de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de
angajați (mai puțin de 2 salariați). Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 3 luni.
2. Documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor au infirmat
livrarea de mărfuri. Semnificația indicatorului respectiv se va aprecia reieșind din valoarea
procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră
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semnificativ cazul în care ponderea depășește 20%, pentru perioada examinată. Se va examina
perioada de activitate pentru ultimele 12 luni.
3. Salariul mediu lunar calculat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei
de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real
stabilit de către Guvern pentru anul de referință.
4. Conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relații
fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova și/sau nu poate fi identificat.
5. Desfășurarea activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de
subdiviziuni declarate ca depozit.
6. Agentul economic înregistrează o pondere ≤2% a impozitelor și taxelor achitate din
volumul de livrări realizat în perioada ultimilor 3 ani, anterior perioadei examinate.
7. Persoanele cu funcții de răspundere ale agentului economic au deținut anterior funcții în
întreprinderile, care la citațiile emise de SFS nu au prezentat documentele de evidență contabilă și
primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei
acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind
aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale.
8. Agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru
administrarea TVA (întreprinderile, care la citațiile emise de SFS nu au prezentat documentele de
evidenţă contabilă şi primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații
privind motivul lipsei acestora sau deţinerii parţiale, de către SFS fiind aplicate metodele şi sursele
indirecte de estimare a obligaţiei fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în
conformitate cu prevederile art.113 alin.2 lit.b), c) din Codul fiscal). Informaţia disponibilă
referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai
îndelungate (cel puţin 24 luni). Nivelul de semnificație a criteriului respectiv se va aprecia prin
determinarea ponderii livrărilor/procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul
livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri şi
servicii). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%.
9. Agenții economici care în ultimele 6 luni au fost monitorizați prin prisma postului fiscal și
la momentul selectării, posturile fiscale nu mai funcționează;
10. Agenții economici a căror fondator/conducător, anterior pe parcursul a 12 luni din
momentul selectării, au deținut funcții de fondator/conducător la contribuabilii care a fost inițiată
procedura de insolvabilitate.
5.1.5.16. Identificarea subiecților pasibili a fi incluși în lista utilizatorilor obligați să utilizeze
e-Factura, se efectuează de către DGConformare. Lista este aprobată de către conducerea SFS.
Ulterior, lista se plasează pe pagina web oficială www.sfs.md, la compartimentul „Contribuabili”,
categoria „Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”, iar
contribuabilii incluși în listă vor fi notificați în termen de 3 zile calendaristice din data aprobării și
publicării listei. În acest caz contribuabilul este obligat de a utiliza exclusiv doar facturi fiscale
electronice pentru tranzacțiile documentare (Ordinul SFS nr.645 din 30.11.2018 cu privire la
aprobarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobarea a listei agenţilor economici
obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura)).
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5.1.6. Trecerea subiectului impozabil în raza de deservire a altei DDF
5.1.6.1. Monitorizarea schimbării sediului contribuabilului se va efectua zilnic de către DDF,
în baza datelor generate prin raportului „Lista agenților economici care au efectuat modificări
privind schimbarea adresei juridice” și raportul „Date despre modificarea razei de deservire a
contribuabilului”, precum și în baza cererilor contribuabililor depuse prin intermediul SIA „eCerere”.
5.1.6.2. La constatarea faptului modificării sediului plătitorului de TVA, DDF în raza căruia
se deservea agentul economic până la modificarea sediului, efectuează procedura de digitalizare a
documentelor care nu au fost digitizate din dosar în conformitate cu prevederile Ordinului SFS cu
privire la lansarea în exploatare a SIA „Digitizarea documentelor aferente contribuabililor”.
5.1.6.3. În cazul modificării sediului contribuabilului, subdiviziunea SFS în raza de activitate
în care s-a transferat contribuabilul, după necesitate şi în cazuri întemeiate (solicitarea unei copii
autentificate a documentului din dosarul fizic sau vizibilitatea redusă a documentului digitizat),
poate solicita o copie a dosarului fizic, sau a anumitor documente din dosar, de la subdiviziunea
SFS în a cărei rază de activitate s-a aflat cu sediul anterior” (prevederile Instrucțiunii privind
evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2020).
5.1.6.4. Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, în cazul modificării
sediului plătitorului de TVA, nu se retrage, fiind păstrat numărul acestuia, atribuit la înregistrarea
plătitorului de TVA, indicat în Certificatul pe care îl deține plătitorul de TVA la moment.
Înregistrările despre modificarea sediului plătitorului de TVA se efectuează în SIA „e-Cerere” de
către DDF în a cărei rază își modifică sediul
5.1.6.5. Eliberarea certificatului de înregistrare în calitate de plătitor de TVA în urma
modificării sediului se efectuează prin intermediul SIA „e-Cerere” de către inspectorii fiscali din
DDF în care a fost transferat agentul economic vizat și se imprimă pe hârtie simplă format A4, fiind
păstrat numărul acestuia, atribuit la înregistrarea plătitorului de TVA și prima perioadă fiscală
stipulată în certificatul inițial.

5.2.

ADMINISTRAREA ACCIZELOR

Organizarea administrării accizelor se asigură prin intermediul DDF, ținând cont de istoria de
activitate a întreprinderilor.
Asigurarea organizării administrării accizelor se efectuează pe următoarele direcții principale:
1. Înregistrarea entităților în calitate de subiecți ai impunerii cu acciză;
2. Anularea și suspendarea înregistrării subiecților impunerii cu acciză.
5.2.1. Înregistrarea agenților economici în calitate de antrepozitari autorizați
Business procese:
O16.08.085 „Înregistrarea antrepozitarului autorizat”
O33.08.251 „Eliberarea autorizației de utilizator final”
5.2.1.1. Persoanele juridice și persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se
ocupă cu prelucrarea și/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sunt obligate să
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primească Certificatul de acciză care atestă înregistrarea acestuia până a începe desfășurarea
activității în cauză.
5.2.1.2. Pentru obținerea Certificatului de acciză (anexa nr.5.10), agenții economici, care sunt
obligați de a se înregistra în calitate de antrepozitari autorizați, depun în adresa DDF, în raza căreia
se deservește, o cerere de solicitare a Certificatului de acciză (Ordinul MF nr.28 din 09.02.2017
despre aprobarea formularului cererii de solicitare a certificatului de acciză) (anexa nr.5.9).
Cererea poate fi depusă de către contribuabili prin intermediul SIA „e-Cerere” sau pe suport de
hârtie. În cerere vor fi reflectate în mod obligatoriu, următoarele date:
a) denumirea, numele și prenumele, adresa juridică (adresele juridice) și codul fiscal (codurile
fiscale);
b) proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului;
c) denumirea, numele și prenumele, adresa juridică (adresele juridice) și codul fiscal (codurile
fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului. În cazul în care proprietatea este folosită pentru
desfășurarea activității de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere;
d) formele și metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor
supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-un antrepozit fiscal în altul ale unuia și aceluiași
agent economic, dacă aceste antrepozite se află pe teritorii diferite.
5.2.1.3. La cerere se anexează schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secției de
producție, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, proprietarul clădirii,
încăperii, teritoriului, terenului, copia contractelor de locațiune, uzufruct, leasing, etc., a încăperilor,
utilajelor utilizate la producerea/prelucrarea mărfurilor accizate.
5.2.1.4. Funcționarul fiscal înregistrează cererea depusă pe suport de hârtie în SIA „e-Cerere”
în ziua depunerii ei.
5.2.1.5. Funcționarul fiscal din cadrul DDF, în urma examinării informației reflectate în
Cerere, efectuează vizita fiscală care se soldează cu perfectarea ulterioară a Raportului vizitei fiscale
unde urmează clar să se expună asupra posibilității înregistrării solicitantului în calitate de
antrepozitar autorizat.
5.2.1.6. În caz de necesitate, Șeful DDF poate solicita implicarea în examinarea cererii de
înregistrare a altor subdiviziuni structurale din cadrul SFS, asigurând examinarea Cererii depuse în
termen.
5.2.1.7. Dacă cererea conține informații verificabile și autentice, funcționarul fiscal
responsabil din cadrul DDF eliberează persoanei care a înaintat cererea, certificatul de acciză și
anexa la acesta care include informația aferentă schemei (planului) amplasării blocului
administrativ, a secției de producție, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului
economic, proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului copia contractelor de locațiune,
uzufruct, leasing, etc., a încăperilor, utilajelor utilizate la producerea/prelucrarea mărfurilor
accizate.
5.2.1.8. Termenele de examinare a cererii:
a) Examinarea cazurilor de înregistrare ca antrepozitar autorizat și eliberarea certificatului de
acciză se efectuează în termen de 7 zile lucrătoare din momentul primirii cererii de solicitare a
certificatului de acciză.
b) În cazul în care agentul economic deține locuri din antrepozitul fiscal situate în alte
localități din alte regiuni, vizita fiscală se efectuează de către DDF în raza cărui teritoriu este situat
locul din antrepozitul fiscal la solicitarea DDF în raza căreia este înregistrată entitatea, iar termenul
de examinare a cererilor se prelungește cu cel mult 5 zile lucrătoare.
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5.2.1.9. Aceste termene sunt valabile în cazul examinării cererii depuse de subiectul impunerii
cu accize care preconizează să efectueze unele schimbări ce urmează a fi reflectate în certificatul
de acciz sau în anexa acestuia.
5.2.1.10. Funcționarul fiscal responsabil din cadrul SFS refuză eliberarea certificatului de
acciz (în SIA „e-Cerere prin aplicarea statutului „respins”) în cazul în care constată că activitatea
agentului economic sau antrepozitul fiscal nu pot fi controlate ori formele și metodele de control,
nu asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, nu înainte de a fi audiat potrivit Codului
administrativ.
5.2.1.11. În cazul în care mai mulți agenți economici folosesc una și aceeași încăpere de acciz
pentru prelucrarea și/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, aceștia urmează să aducă la
cunoștință SFS programul de lucru, specificat în contractul de locațiune, uzufruct, leasing, etc., care
va fi utilizat de fiecare în parte. De asemenea, SFS este obligat să determine în mod independent
subiectul (subiecții) impunerii responsabil (responsabili) de achitarea accizelor prin emiterea de
către DDF, în rezultatul vizitei fiscale efectuate, a unei înștiințări de modelul stabilit (anexa
nr.5.11).
5.2.1.12. În cadrul vizitei fiscale, funcționarul fiscal urmează să verifice modalitatea de
asigurare a integrității mărfurilor accizate, asigurarea încăperii cu pază, lipsa posibilității
pătrunderii pe teritoriul antrepozitului fiscal a persoanelor străine, inclusiv pe timp de noapte, să
stabilească producătorul/proprietarul mărfurilor accizate.
5.2.1.13. Răspunderea pentru decizia finală privind înregistrarea agentului economic în
calitate de antrepozitar autorizat o poartă DDF în raza căreia se deservește agentul economic care
a depus cererea de înregistrare și funcționarii fiscali implicați în procedura de înregistrare a
subiecților impunerii cu accize din cadrul DDF.
5.2.1.14. La examinarea cererii de înregistrare în calitate de antrepozitar autorizat urmează a
fi luată în considerare opțiunea subiectului solicitant de a prezenta SFS cererea on-line prin
intermediul SIA „e-Cerere” precum și pe suport de hârtie.
5.2.1.15. În situația în care solicitanții cu statutul de antrepozitar autorizat nu sunt conectați
la serviciul electronic „e-Cerere”, funcționarul fiscal din cadrul DDF care deține rol atribuit pentru
accesarea SIA „e-Cerere”, în mod obligatoriu, urmează să asigure înregistrarea cererii depuse de
contribuabil pe suport de hârtie (la care se anexează schema (planul) amplasării blocului
administrativ, a secției de producție, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului
economic, proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului copia contractelor de locațiune,
uzufruct, leasing, etc., a încăperilor, utilajelor utilizate la producerea/prelucrarea mărfurilor
accizate), în vederea inițierii cazului de examinare a cererii de înregistrare ca antrepozitar autorizat
.
5.2.1.16. La examinarea cererii de înregistrare ca subiect al impunerii cu accize, funcționarul
fiscal din cadrul DDF urmează să se conducă de Instrucțiunea privind stabilirea modului de
utilizare a SIA „e-Cerere”.
5.2.1.17. Refuzul eliberării certificatului de acciz se soldează cu emiterea obligatorie în
adresa solicitantului a anunțului în scris cu expunerea motivelor ce au stat la baza acestuia, semnat
de către șeful DDF, nu înainte de a fi audiat potrivit Codului administrativ.
5.2.1.18. În cazul în care subiectul impunerii cu acciză preconizează efectuarea unor
modificări (cu excepția codului fiscal) cum ar fi:
- adăugarea unei încăperi noi sau închiderea unui antrepozit fiscal existent;
- reorganizarea formei organizatorico-juridice;
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- modificarea denumirii agentului economic;
- modificarea adresei juridice, care urmează a fi reflectate în certificatul de acciză în schema
(planul) amplasării încăperilor a utilajelor utilizate la producerea/prelucrarea mărfurilor accizate,
funcționarul fiscal responsabil de înregistrare din cadrul SFS efectuează în certificatul de acciză al
subiectului impozabil modificările respective prin intermediul SIA „e-Cerere” cu păstrarea codului
de înregistrare a plătitorului de acciză.

5.2.2. Anularea și suspendarea înregistrării subiecților impunerii cu acciză
Business proces O16.08.083 „Anularea înregistrării antrepozitarului autorizat”
5.2.2.1. Inițierea acțiunilor de anulare și suspendare a înregistrării antrepozitarului autorizat
se realizează în conformitate cu prevederile art. 1261 din Codul fiscal.
La inițierea procedurii de anulare a înregistrării antrepozitarului autorizat, subiecții solicitanți
cât și persoanele responsabile din cadrul DDF urmează să utilizeze în mod obligatoriu SIA „eCerere".
5.2.2.2. Inițierea procedurii de anulare a înregistrării antrepozitarului autorizat se efectuează:
l) la inițiativa subiectului impunerii, în cazul existenței situației specificate la art.1261 alin.(l)
din Codul fiscal, prin depunerea de către ultimul a înștiințării respective (cerere) la DDF.
2) la inițiativa SFS în cazul existenței situațiilor specificate la art.1261 alin.(ll ) din Codul
fiscal.
Anularea înregistrării antrepozitarului autorizat la inițiativa subiectului impunerii cu accize:
5.2.2.3. DDF informează solicitantul privind respectarea prevederilor art. 1261 alin.(l) din
Codul fiscal, în partea ce ține de lipsa mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum și
necesitatea prezentării ultimei declarații.
5.2.2.4. Subiectul impunerii cu acciză depune prin intermediul SIA „e-Cerere” o
înștiințare/cerere aferent anulării înregistrării statutului de antrepozitar autorizat (anexa nr.5.12).
În cazul în care solicitantul care deține statut de antrepozitar autorizat nu este conectat la serviciul
electronic „e-Cerere”, funcționarul fiscal din cadrul DDF care deține rol atribuit pentru accesarea
SIA „e-Cerere” va asigura înregistrarea cererii, nu mai târziu decât ziua următoare zilei depunerii
cererii.
5.2.2.5. În termen de 7 zile lucrătoare de la data recepționării cererii, DDF urmează să dispună
efectuarea controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării faptice, după caz tematice în
vederea constatării lipsei mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum a constatării faptului
încheierii activității de prelucrare și/sau producere a mărfurilor supuse accizelor.
5.2.2.6. Ca urmare a exercitării controlului fiscal, de către funcționarul(ii) fiscal(i) din
cadrul DGDF, se întocmește actul de control fiscal în care se consemnează rezultatele acestuia
privind lipsa sau existența la subiectul impunerii cu accize a stocului de mărfuri supuse accizelor,
cu respectarea cerințelor prevăzute de art.1261 alin.(l) din Codul fiscal, în rezultat fiind emisă
decizia de anulare pe marginea actului de control.
Ulterior, în rezultatul emiterii deciziei de anulare întocmită în rezultatul actului de control
fiscal perfectat pe marginea cazului de anulare, DDF, anulează statutul de antrepozitar autorizat
prin intermediu SIA „e-Cerere”.
5.2.2.7. În cazul în care agentul economic deține/dispune de locuri în antrepozitul fiscal sau
mărfuri accizate aflate la păstrare în încăperi situate în alte localități din alte regiuni, urmează a fi
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implicate în efectuarea controlului direcțiile respective din alte regiuni ale subdiviziunilor
structurale din cadrul SFS.
5.2.2.8. După efectuarea controlului fiscal la fața locului cu contrapunerea datelor cu
subdiviziunile structurale ale SFS din alte regiuni, ca urmare a actului de control întocmit, se emite
decizia de anulare a antrepozitarului autorizat, cu transmiterea deciziei respective DDF, pentru
anularea statutului acestuia în SIA „e-Cerere”.
5.2.2.9. În situațiile în care se examinează cazul de anulare a înregistrării statutului de
antrepozitar autorizat la inițiativa subiectului impunerii și nu se întrunesc condițiile specificate la
art.1261 alin. (l) din Codul fiscal, funcționarul fiscal din DDF urmează să informeze în scris
solicitantul în termen de 15 zile de la data actului de control întocmit, prin intermediul SIA „eCerere”, despre imposibilitatea satisfacerii cererii. Informarea se efectuează prin accesarea
modulului „Administrarea on-line a subiecților impunerii cu accize” din cadrul SIA „e-Cerere”,
cu reflectarea în compartimentul „Finisate”, a statutului cererii „Respins”.
Procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize la inițiativa SFS.
5.2.2.10. SFS este în drept să inițieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării
antrepozitarului autorizat în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat, în termenul stabilit,
Declarația privind accizele pentru perioadele fiscale a 2 luni consecutive.
Pentru aceasta, DDF emite în adresa DGDF o notă privitor la neprezentarea de către subiectul
impunerii pentru perioadele fiscale a 2 luni consecutive a Declarației privind accizele.
5.2.2.11. La constatarea corespunderii criteriilor de anulare a înregistrării antrepozitarului
autorizat, se pune în sarcina DGDF, în baza Notei DDF, remiterea solicitării DGControl privind
efectuarea controlului fiscal la fața locului în vederea stabilirii lipsei mărfurilor supuse accizelor
aflate în stoc, precum și a constatării faptului încheierii activității de prelucrare și/sau producere a
mărfurilor supuse accizelor.
5.2.2.12. DGControl în termen de 5 zile lucrătoare, de la data întocmirii actului de control,
va emite decizia privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat.
5.2.2.13. DDF, în baza actului de control, emis de către DGControl privind verificarea
respectării prevederilor art. 1261 alin. (11) din Codul fiscal, a deciziei emise pe marginea acestuia,
va asigura anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat în SIA al SFS cu generarea
cazului de anulare în SIA „e-Cerere” și anexarea actului de control și a deciziei în format scanat în
acest sistem.
5.2.2.14. Certificatul de acciză anulat se păstrează în dosarul subiectului impunerii împreună
cu cererea de anulare a statutului de antrepozitar autorizat și toate materialele privind controlul,
inclusiv dovada aducerii la cunoștință a actelor SFS.
5.2.2.15. În situația constatării stocului de mărfuri accizate, procedura de anulare a statutului
de antrepozitar autorizat urmează a fi stopată.
5.2.2.16. În cazul în care, la inițierea procedurii de anulare a statutului de antrepozitar
autorizat la inițiativa SFS, este imposibilă efectuarea controlului la fața locului (lipsa existenței
antrepozitului fiscal pe adresa indicată în Certificatul de acciză), persoana responsabilă care a
efectuat controlul specifică acest fapt în Decizia privind anularea înregistrării statutului de
antrepozitar autorizat și asigură procedura de anulare în SIA „e-Cerere” cu anexarea materialelor
corespunzătoare în format scanat în acest sistem.
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5.2.2.17. În cazul suspendării activității subiectului impozabil în conformitate cu legislația în
vigoare, înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat nu se anulează, respectiv, nu se inițiază
cazul de anulare a înregistrării în SIA „e-Cerere”.
5.2.2.18. În cazul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din antrepozitul fiscal
în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile antrepozitarului autorizat se
restabilesc din momentul scoaterii mărfurilor supuse accizelor din antrepozitul fiscal.
5.2.3. Procedura de evidență a alcoolului etilic, distilatelor și băuturilor alcoolice tari
5.2.3.1. Conform prevederilor art.12 din Legea nr.1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la
fabricarea şi circulația alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, SFS efectuează control fiscal prin
metoda verificării operative la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari.
Subdiviziunile SFS cu atribuții de efectuare a controlului operativ, în conformitate cu
prevederile art.12 din Legea nr.1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a
producției alcoolice, efectuează control fiscal prin metoda verificării operative la întreprinderile
producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari.
Verificarea se efectuează în temeiul DIC, în scopul prevenirii și depistării încălcărilor
legislației fiscale, pecum și în scopul sigilării/desigilării utilajului tehnologhic principal pentru
producerea alcoolului etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari.
Controlul se va finaliza cu întocmirea actului de control.
5.2.3.2. Concomitent, SFS extrage lunar datele privind consumul de alcool etilic prin
contoare de evidenţă cu memorie fiscală și completează Raportul privind producerea, consumul și
comercializarea alcoolului etilic, distilatelor și a producției alcoolice tari îmbuteliate lunar și,
cumulativ de la începutul anului (Anexa nr.3 la Ordinul comun MF/MAIA/ME nr.172/245/216 din
28.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, exploatarea,
deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea
verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice
tari ) care, ulterior, către data de 12 a lunii următoare celei de gestiune se prezintă în adresa IP
CTIF.
5.2.3.3. Operațiunile de sigilare și desigilare a utilajului tehnologic și a aparatelor utilizate la
fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor alcoolice tari se efectuează de către subdiviziunile SFS, în
comun cu organele din domeniul controlului metrologic legal și de supraveghere și control la nivel
național asupra fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice, cu întocmirea actului
de sigilare și desigilare.
5.2.3.4. Deținătorii de autorizație de utilizator final au obligația de a prezenta SFS, până la
data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, Declarația privind utilizarea distilatelor obținute pe
bază de vin achiziționate/primite.

5.2.4. Procedura de eliberare a autorizației de utilizator final (pentru a beneficia de scutirea
de accize a distilatelor obținute pe bază de vin, utilizate în calitate de materie primă la
producerea altor mărfuri)
5.2.4.1. Pentru a beneficia de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin, utilizate
în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, agenții economici înregistrați în calitate de
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antrepozitari autorizați depun la subdiviziunea SFS cererea de acordare a autorizației de utilizator
final (anexa nr.5.13).
5.2.4.2. La depunerea cererii, solicitantul prezintă următoarele documente:
1) copia contractelor de locaţiune, uzufruct, leasing, comodat pentru activele utilizate la
producerea mărfurilor respective;
2) informaţia privind cantitatea de distilate obţinute pe bază de vin ce urmează a fi
achiziționată/primită şi utilizată în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, pentru un
an, separat pe fiecare distilat obţinut pe bază de vin.
5.2.4.3. DDF/DGACM verifică înregistrarea agentului economic în calitate de antrepozitar
autorizat , potrivit datelor şi informaţiilor deţinute.
5.2.4.4. Cererea şi documentele aferente acesteia se examinează de către subdiviziunea SFS
în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii.
5.2.4.5. În cazul în care agentul economic corespunde tuturor cerinţelor de beneficiere de
scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin, SFS, în termen de 7 zile lucrătoare de la
data expirării termenului de examinare a cererii și documentelor aferente acesteia, eliberează
autorizaţia de utilizator final, anexa nr.5.14. Autorizaţia de utilizator final se emite în 2 exemplare:
1) primul exemplar se păstrează la utilizatorul final;
2) al doilea exemplar se păstrează la SFS.
5.2.4.6. Autorizația de utilizator final va fi valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.
5.2.4.7. În cazul în care agentul economic nu corespunde cerinţelor de beneficiere de scutirea
de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin, SFS emite o scrisoare, indicând motivul refuzului
de a examina cererea de eliberare a autorizației de utilizator final, nu înainte de a fi audiat potrivit
Codului administrativ.
5.2.4.8. Dacă autorizația de utilizator final nu a fost ridicată de la subdiviziunea SFS timp de
30 de zile calendaristice de la emitere, se perfectează o scrisoare de însoțire și atașat autorizația se
expediază solicitantului prin scrisoare recomandată.
5.2.4.9. Anularea autorizației de utilizator final are loc în următoarele situaţii:
1) neprezentarea informaţiei lunare de către utilizatorul final;
2) utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziționate/primite în alte scopuri decât cel
pentru care a fost solicitată autorizaţia;
3) prezentarea unor date inexacte şi/sau incomplete;
4) neprezentarea expeditorului a copiei facturii de însoţire certificate în termen de 24 de zile
lucrătoare de la expedierea distilatelor obţinute pe bază de vin.

Evidenţa distilatelor obţinute pe bază de vin care se expediază utilizatorului final
5.2.4.10. Circulația distilatelor obţinute pe bază de vin specificate în autorizaţia de utilizator
final se efectuează fără aplicarea accizelor cu însoțirea în toate cazurile în mod obligatoriu de
exemplarele 1, 2 şi 3 ale facturii de însoţire, conform modelului stabilit în anexa nr.5.15.
5.2.4.11. Factura de însoţire nu reprezintă un document fiscal, ci doar asigură documentarea
transportării şi primirii distilatelor obţinute pe bază de vin ce constituie obiect al scutirii.
Eliberarea facturilor de însoţire deținătorilor de autorizații de utilizator final se efectuează de
către subdiviziunile SFS, care au eliberat autorizația de utilizator final.
5.2.4.12. La expedierea distilatelor obţinute pe bază de vin, SFS la solicitarea expeditorului
desemnează un reprezentant, care, în termen maximum de 48 de ore, trebuie să efectueze verificarea
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şi certificarea datelor înscrise în toate cele 3 exemplare ale facturii de însoţire şi în copia autorizației
de utilizator final, cu sigilarea recipientelor în care se transportă distilatele obţinute pe bază de vin.
5.2.4.13. La sosirea distilatelor obţinute pe bază de vin la utilizatorul final (acesta trebuie să
completeze toate cele 3 exemplare ale facturii de însoţire la rubricile aferente destinatarului), SFS
la solicitarea acestuia desemnează un reprezentant înainte de desigilare şi descărcarea distilatelor
obţinute pe bază de vin, care, în termen maximum de 48 de ore, să efectueze verificarea integrității
sigiliilor aplicate la locul expedierii şi certifică datele înscrise în factura de însoţire.
5.2.4.14. Din cele 3 exemplare certificate de SFS:
- exemplarul 1 se transmite expeditorului,
- exemplarul 2 rămâne la utilizatorul final,
- exemplarul 3 se transmite SFS .
5.2.4.15. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziționate/primite
se prezintă DDF/DGACM și urmează să cuprindă (anexa nr.5.16):
1) stocul de distilat obţinut pe bază de vin la începutul lunii;
2) cantitatea de distilat obţinut pe bază de vin procurată/primită;
3) cantitatea de distilat obţinut pe bază de vin utilizată pe parcursul perioadei de gestiune în
scopul pentru care a fost acordată scutirea;
4) cantitatea de mărfuri rezultată din producerea distilatelor obţinute pe bază de vin
achiziționate/primite;
5)cantitatea de mărfuri utilizate în alte scopuri;
6) stocul de distilat obţinut pe bază de vin la sfârşitul lunii.
5.2.5. Norme referitoare la declararea și achitarea accizelor
5.2.5.1. Antrepozitarii autorizați, precum și subiecții care desfășoară activitate de
întreprinzător și care nu sunt înregistrați în calitate de antrepozitari autorizați și care exportă în mod
independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate și/sau
fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, prezintă SFS Declarația privind accizele, până la data
de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse
accizelor. Declarația se completează pe formular unic (Ordinul MF nr.11 din 16.01.2017).
5.2.5.2. Subiecții impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile
tarifare indicate în anexa nr.5.17, prezintă nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care
urma să fie desfășurată inventarierea stocului de produse menționate Declarația privind suma
accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la
art.1251 din Codul fiscal (Forma TBDSA15), (Ordinul MF nr.58 din 28.04.2015).

5.3.

IMPOZITUL PE VENIT

5.3.1. Administrarea impozitului pe venit
5.3.1.1. Administrarea impozitului pe venit se realizează în scopul încasării depline, corecte
și la timp a veniturilor la BPN.
În procesul administrării impozitului pe venit SFS va asigura:
1. Conformarea contribuabililor privind declararea și achitarea impozitului pe venit;
2. Monitorizarea procesului de declarare și de achitare în rate a impozitului pe venit de către
agenții economici.
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Impozitul pe venit este una din cele mai importante surse de venituri ale BPN.
5.3.1.2. Obiect al impunerii cu impozitul pe venit îl constituie:
a) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara
Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care au dreptul, obținut de persoanele
juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, de
persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și de persoanele care practică activitate
profesională în sectorul justiției şi în domeniul sănătăţii;
b1) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în
afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, obţinut de persoanele fizice
rezidente care desfăşoară activităţi independente.
5.3.1.3. Astfel, veniturile impozabile sunt conform art.18, art.71 și art.72 din Codul fiscal:
a) venitul provenit din activitatea de întreprinzător, din activitatea profesională sau din alte
activităţi similare;
b) venitul de la activitatea societăţilor obţinut de către membrii societăţilor şi venitul obţinut
de către acţionarii/deţinătorii de unităţi (titluri) emise de organismele de plasament colectiv
în valori mobiliare;
c) plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile acordate
de angajator, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare;
d) venitul din chirie (arendă);
e) venitul aferent provizioanelor neutilizate conform art.24 alin.(16), art.31 alin.(6) din Codul
fiscal;
f) suma diminuărilor reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale în
urma îmbunătăţirii calităţii acestora pe parcursul perioadei fiscale;
g) suma diminuărilor provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de
nerestituirea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în urma îmbunătăţirii calităţii şi/sau
rambursării acestora pe parcursul perioadei fiscale;
h) venitul obţinut sub formă de dobândă;
i) royalty (redevenţe);
j) anuităţile, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este
parte; sumele şi despăgubirile de asigurare primite în baza contractelor de asigurare şi
coasigurare şi neutilizate conform art.22 din Codul fiscal. Excepţie fac cele prevăzute la
art.20 lit.a) din Codul fiscal;
k) venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepţia cazurilor
când formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului;
l) dotaţiile de stat, primele şi premiile care nu sunt specificate ca neimpozabile în legile prin
care se stabilesc aceste plăţi;
m) veniturile obţinute, conform legislaţiei, ca urmare a aplicării clauzei penale, în formă de
despăgubire pentru venitul ratat, precum şi ca urmare a reţinerii arvunei sau restituirii
arvunei;
n) alte venituri care nu au fost specificate la literele menţionate şi care nu sunt neimpozabile
conform legislaţiei fiscale;
o) venitul nerezidenților obținut în Republica Moldova;
p) venitul obținut peste hotarele Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova,
precum și venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii
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Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu
desfăşoară activitate de întreprinzător .
5.3.1.4. Subiecţi ai impunerii sunt:
- persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfășoară activitate de
întreprinzător, persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică
activitate profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății, care pe parcursul perioadei
fiscale, obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum și din orice surse aflate în
afara Republicii Moldova;
- persoanele fizice rezidente care desfășoară activități independente și pe parcursul perioadei
fiscale obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara
Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova.
5.3.2. Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător
5.3.2.1. Odată înregistrați, subiecții impunerii, își vor determina obligațiile fiscale cu privire
la impozitul pe venit prin aplicarea cotelor în vigoare:
 pentru persoanele fizice, întreprinzătorii individuali şi persoanele care desfășoară activitate
profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății – în mărime de 12% din venitul
anual impozabil;
 pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil;
 pentru GȚ – în mărime de 7% din venitul impozabil.
Potrivit prevederilor art.83 din Codul fiscal sunt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la
impozitul pe venit:
- persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei
privind achitarea impozitului;
- persoanele juridice rezidente, inclusiv administrația zonelor economic libere și
instituțiile de învățământ publice și private, cu excepţia autorităţilor publice şi
instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
- formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei,
indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
- reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, indiferent de
prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.
5.3.2.2. Declarația cu privire la impozitul pe venit se completează în modul și forma stabilită
de Ministerul Finanțelor și se prezintă SFS nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele
perioadei fiscale de gestiune de către persoanele juridice, formele organizatorice rezidenţi cu statut
de persoană fizică și reprezentanţele permanente ale nerezidentului în Republica Moldova.

®

Lista rapoartelor/dărilor de seamă cu privire la impozitul pe venit prezentate de către

agenții economici se prezintă în anexa nr. 5.18.
5.3.2.3. Agenții economici sunt obligați să achite impozitul pe venit în rate nu mai târziu de
25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie ale anului fiscal.
5.3.2.4. Agenţii economici care aplică perioada fiscală prevăzută la art.121 alin.(4) din Codul
fiscal, au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să aplice o perioadă de gestiune
diferită de anul calendaristic, Perioada fiscală privind impozitul pe venit corespunde cu Perioada de
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gestiune pentru întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare. În acest caz, Perioada fiscală
constituie o perioadă de oricare 12 luni consecutive.
Înainte de aplicarea unei noi perioade fiscale, agentul economic este obligat să depună la SFS
cererea privind modificarea perioadei fiscale formularul-tip CPF17, aprobată prin Ordinul IFPS
nr.25/2017. Cererea se va depune electronic prin intermediul SIA „e-Cerere”, modulul „Cereri
privind modificarea perioadei fiscale”, sau pe suport de hârtie la subdiviziunea SFS unde se
deservește contribuabilul, până la începerea noii perioade fiscale.
Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), obligate să achite impozitul în
rate, dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape:
- 1/4 din suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul respectiv sau din
impozitul ce urma să fie plătit pentru anul precedent – pînă la 25 septembrie;
- 3/4 din una din sumele impozitului menționat la prima liniuță – pînă la 25 decembrie ale
anului fiscal.
5.3.3. Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și
mijlocii
5.3.3.1. Potrivit art. 541 din Codul fiscal agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori
de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi
agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de
consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităţilor din Economia
Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vânzări pot aplica regimul fiscal al agenţilor
economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii cu aplicarea cotei impozitului pe
venit de 4% din obiectul impunerii.
5.3.3.2. Obiect al impunerii este venitul determinat conform contabilității financiare, obţinut
în perioada fiscală de declarare.
5.3.3.3. Valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) urmează să micșoreze
mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat
discontul), inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale
precedente.
5.3.3.4. În obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art.20 din Codul fiscal.
5.3.3.5. Agenţii economici menţionaţi pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul
capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă aceştia:
a) conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale
de declarare, au obţinut venit din livrări scutite de T.V.A. fără drept de deducere sau din livrări
scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi impozabile cu T.V.A. în sumă de până la 1,2 milioane
de lei, cu condiţia că livrările scutite de T.V.A. fără drept de deducere depăşesc 50% din totalul
livrărilor;
b) conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale
de declarare, nu au obţinut venit;
c) s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare.
5.3.3.6. Alegerea regimului fiscal se realizează, prin indicarea lui în politica de contabilitate a
agentului economic, pentru subiecţii menţionaţi la lit.a) şi b) pînă la data de 25 aprilie, iar pentru
subiecţii menţionaţi la lit.c) pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.
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5.3.3.7. Dacă conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente
perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din livrări scutite de T.V.A. fără drept de deducere
în mărime ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, aplică regimul de impozitare în modul general stabilit.
5.3.3.8. De asemenea, dacă pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin plătitori de TVA
vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sunt înregistraţi ca
plătitori de TVA
5.3.3.9. Iar în cazul în care agenții economici pe parcursul perioadei fiscale declarate, au
încetat a fi plătitori de TVA vor aplica regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol din
momentul menţionat la art.113 alin.(4).
Subiecții impunerii prezintă Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici
subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (Forma SIMM20).
5.3.4. Regimuri fiscale speciale aferente impozitului pe venit pentru unele categorii de
contribuabili
Regimul fiscal
(Baza normativă)

Persoanele fizice ce
desfășoară activități
independente
(Capitolul 102 din Codul
fiscal
Art. 4 pct. 3) lit. d) din
Legea privind sistemul
public de asigurări
sociale, nr. 489-XIV din
08 iulie 1999
Pct. 3 din anexa nr.2 la
Legea 1593-XV din 26
decembrie 2002 cu
privire la mărimea,
modul și termenele de
achitate a primelor de
asigurare obligatorie de
asistență medicală

Persoanele ce
desfăşoară activitate

Esența regimului fiscal
Subiecți: persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatoricojuridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente
desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse
accizelor), cu excepţia activităţilor menţionate la art.88, 90 şi 901, în sumă ce nu
depăşeşte 600000 lei într-o perioadă fiscală.
Obiectul impunerii: venitul din activităţi independente obţinut în perioada fiscală
de declarare.
Cota impunerii: 1% din venitul din vânzări dar nu mai puţin de 3000 lei/ anual.
*În prima perioadă fiscală au dreptul la deducerea din impozitul datorat a
cheltuielilor pentru MCC.
-

-

Au obligația să se asigure pe bază de contract individual încheiat cu CNAS,
plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 12838 de lei pe an,
dar nu mai puţin de 1/12 ( 1069,83 lei) lunar;
sunt incluse în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medical în sumă fixă, care se asigură în mod individual (4056 lei);
Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data
de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

*Pentru contribuabilii care încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale,
calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului
asupra venitului din activităţi independente, care nu poate constitui mai puţin de
250 de lei pentru fiecare lună în care a desfăşurat activitate.
Raportarea obligațiilor fiscale se face anual, nu mai târziu de data de 25 martie,
prin depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care
desfășoară activitate independentă (Forma AI17) (Ordinul MF nr.02 din
09.01.2017).
Subiecții sunt persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul
justiției (notarul; executorul judecătoresc; avocatul; administratorul autorizat;
mediatorul; expertul judiciar), în cadrul biroului de expertiză judiciară.
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profesională în
sectorul justiţiei
(Capitolul 101 din Codul
fiscal)

Agenții economici
subiecți ai sectorului
întreprinderilor mici și
mijlocii
(Capitolul 71 din Codul
fiscal)

Gospodăriile țărănești
(Art.15 lit.c) din Codul
fiscal
Art.83 (9)Codul fiscal
Art.83 (11)Codul fiscal
Art.2811 alin. (2) din
Codul fiscal
Art.282 alin. (1) din
Codul fiscal
Art.301 alin. (4) din
Codul fiscal

Obiectul impunerii reprezintă venitul impozabil obținut din desfășurarea
activității profesionale în sectorul justiției în perioada fiscală de declarare.
Cota impozitului constituie 12% din venitul impozabil.
Achitarea impozitului pe venit se face trimestrial, către data de 25 după trimestrul
de gestiune.
- Au obligația să se asigure pe bază de contract individual încheiat cu CNAS,
plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 24255 lei pe an, dar nu
mai puţin de 1/12 (2021.25 lei) lunar;
sunt incluse în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medical în sumă fixă, care se asigură în mod individual (4056
lei).Raportarea obligațiilor fiscale pentru contribuabilii cu statut de persoană
fizică și cei din cadrul birourilor asociate anual către data de 25 martie după
perioada fiscală de gestiune – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru
persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (forma
DAJ17) (Ordinul MF nr.09 din 15.01.2018).
Raportarea obligațiilor fiscale pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică
anual către data de 25 martie după anul de gestiune – Declarația cu privire la
impozitul pe venit forma VEN12 (Ordinul MF nr.153 din 22.12.2017).
Subiecți sunt agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu
excepția gospodăriilor țărănești (de fermieri), întreprinzătorilor individuali,
precum și agenților economici la care ponderea venitului pentru anul precedent
din prestarea de servicii de consultanță pentru afaceri și management este mai
mare de 60% din venitul din vânzări.
Cota impozitului constituie 4% din obiectul impunerii.
Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de
25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.
Darea de seamă privind impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de 25 martie
a anului următor perioadei fiscale de declarare – Darea de seamă privind impozitul
pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și
mijlocii forma SIMM20.
Subiecţi - Gospodăriile ţărăneşti (de fermier).
Obiectul impunerii – venitul din activitatea antreprenorială desfășurată
Cota impozitului – 7% din venitul impozabil.
GȚ care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit
impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea declaraţiei cu privire la
impozitul pe venit (art.83 alin.(9) din Codul fiscal).
GȚ al căror:
- număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte
3 unităţi şi
- care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA.
prezintă, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de
gestiune, Darea de seamă fiscală unificată (declarație) (formularul UNIF21) cu
privire la impozitul pe venit, taxele locale și impozitul pe proprietate (Ordinul SFS
nr.370 din 24.07.2020).
Darea de seamă fiscală unificată conține informația aferentă: taxelor locale,
impozitului pe bunurile imobiliare și pentru taxele pentru resursele naturale.
GȚ care nu întrunesc condițiile pentru a prezenta darea de seamă unificată, vor
depune Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12, iar declarațiile
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Angajații din domeniul
transportului rutier de
persoane în regim de
TAXI
(art.881 din Codul fiscal
art.92 alin.(14) din
Codul fiscal)

aferente taxelor locale, impozitului pe bunurile imobiliare, funciar etc.se vor
prezenta în regim general stabilit.
Domeniul de aplicare: Impozitul pe venit din salariu.
Subiecții impunerii - angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în
regim de taxi care plătesc angajatului conducător auto ce efectuează transport
rutier de persoane în regim de taxi salariu.
Obiectul impunerii: venitul lunar ce nu depăşeşte 10 000 de lei per angajat
conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi.
Impozitul pe venit: mărime fixă 500 lei/lunar.
Contribuţii de asigurări sociale: mărime fixă 1069,83 lei/lunar (1/12 parte din
suma contribuției stabilite în mărime fixă prin Legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pentru anul de gestiune pentru 2022 – 12838 lei).
Prime obligatorii de asistenţă medicală: mărime fixă 338 lei/lunar (1/12 parte
din suma primei stabilite în sumă fixă prin Legea fondurilor asigurării de asistență
medicală pentru anul de gestiune pentru 2022 – 4056 lei).
Achitarea obligaţiilor se realizează în luna premergătoare lunii de gestiune.
Venitul ce depăşeşte 10 000 lei pe luna se impune cu impozitul pe venit 12%.
Obligaţii pentru contribuţii şi prime nu survin. Persoanele nu au dreptul să
utilizeze sau să transmită scutirile stabilite de art. 33-35 din Codul fiscal.
Plățile achitate pentru fiecare angajat și cheltuielile de reparație a autoturismelor,
în scopuri fiscale reprezintă cheltuieli ordinare şi necesare (caracteristice
gestionării activităţii de întreprinzător, în scopul desfăşurării activităţii
economice şi obţinerii de venituri) ce se permit spre deducere.
Raportarea obligațiilor fiscale se face lunar, până la data de 25 a lunii
premergătoare celei de gestiune, prin prezentarea SFS a unei Dări de seamă
privind calcularea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru
angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de
taxi (Forma TAXI18), (Ordinul MF nr.154 din 12.09.2018), utilizând în mod
obligatoriu metode automatizate de raportare electronică.
Domeniul de aplicare: Impozitul unic.
Subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice
înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de
întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu
privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Rezidenții parcurilor
pentru tehnologia
informației
(Art.373 și art.374 din
Codul fiscal)

Obiectul de impunere reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidenţa
contabilă, dar nu mai puţin decât suma minimă ce se va determina lunar pentru
fiecare angajat.
Cota impozitului constituie 7% din venitul de vânzări dar nu mai puţin de 30%
din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul de
gestiune per angajat.
În componența impozitului unic sunt incluse următoarele impozite, taxe și
contribuții:
a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
b) impozitul pe venit din salariu;
c) contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori;
d) primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați;
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e) taxele locale;
f) impozitul pe bunurile imobiliare;
g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în
Republica Moldova.
Subiecții impunerii prezintă lunar Declarația cu privire la impozitul unic (forma
IU17) și anual Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către
rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor (forma
ISAPTI17) (Ordinul MF nr.135 din 06.11.2017).
Angajații agenților
economici a căror
activitate de bază este
realizarea de
programe
(Art.24 alin.(21) din
Legea pentru punerea în
aplicare a Titlurilor I şi
II)

Domeniul de aplicare: Impozitul pe venit din salariu.
Obiectul impunerii: venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul
individual de muncă) a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe
economie prognozate pe anul respectiv.
Venitul care depășește plafonul stabilit este venit neimpozabil.
Persoanele nu au dreptul să utilizeze sau să transmită scutirile stabilite de art. 3335 din Codul fiscal.
Cota impozitului pe venit – 12% din obiectul impunerii.
Regimul fiscal se aplică până în perioada fiscală 2023 inclusiv.
Domeniul de aplicare: Impozitul pe venit la sursa de plată.
Obiect al impunerii: remunerația plătită pentru munca prestată de zilieri.

Persoane fizice care
desfășoară activități
necalificate cu caracter
ocazional (zilieri)
(Art.88 alin.(5) din
Codul fiscal)

Cota impunerii: 12%.
Din veniturile achitate în folosul zilierilor beneficiarii nu sunt obligați să
calculeze și să rețină contribuții de asigurări sociale și prime de asigurări
obligatorii de asistență medicală.
Zilierul are obligaţia de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale și
sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform actelor normative în
vigoare (achitarea contribuției individuale și prime stabilite în mărime fixă).
Subiecți: Nerezidenții care desfășoară, integral sau parțial, activitate de
întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, prin
intermediul unei reprezentanțe permanente.
Obiectul impunerii: veniturile nerezidenților care desfășoară activitate printr-o
reprezentanță permanentă obținute în Republica Moldova.

Reprezentanță
permanentă a
nerezidenților
(Capitolul 11 din Codul
fiscal)

Cota impunerii: 12% din venitul impozabil.
Raportarea obligațiilor fiscale se face anual, nu mai târziu de data de 25 a lunii a
treia după finele perioadei fiscale de gestiune, prin depunerea Declarației cu
privire la impozitul pe venit (Forma VEN12).
*Reprezentanţa care obţine statut de reprezentanță permanentă conform art.5
pct.15) este obligată să prezinte în prima declaraţie cu privire la impozitul pe
venit, depusă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, şi informaţia aferentă
perioadei fiscale pe parcursul căreia a fost desfăşurată activitatea de
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întreprinzător, începând cu ziua în care a lansat activitatea de întreprinzător şi
pînă la momentul înregistrării în calitate de reprezentanță permanentă în anul
fiscal de raportare.
*Dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme
care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează
alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile
şi prevederile tratatului internaţional art. 4 alin. (1) din Codul fiscal.
Subiecţi – Persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător în nume şi
pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul
stabilit de lege ca Întreprinzători individuali.
Cota impozitului – 12% din venitul impozabil
Întreprinzătorii
individuali
(Art.15 lit.c) din Codul
fiscal
Art.83(11)Codul fiscal)

Agenții economici
rezidenți ai zonelor
economice libere ZEL
(art.49 din Codul fiscal
Legea nr.440XV din 27
iulie 2001 cu privire la
zonele economice
libere)

Raportarea obligațiilor fiscale se face anual, nu mai târziu de data de 25 a lunii a
treia după finele perioadei fiscale de gestiune, prin depunerea Declarației cu
privire la impozitul pe venit (Forma VEN12).
În al căror:
- număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte
3 unităţi şi
- care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA
prezintă, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de
gestiune, Darea de seamă fiscală unificată (declarație) (formularul UNIF21)
cu privire la impozitul pe venit, taxele locale și impozitul pe proprietate.
Domeniul de aplicare: Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător.
Facilități aferente impozitului pe venit:
- 50% din cota stabilită la impozitul pe venitul de la exportul în afara
teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în
zona economică liberă sau obţinut de la livrarea mărfurilor (serviciilor)
produse în zona economică liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice
libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export;
- 75% din cota stabilită la impozitul pe venitul de la activitatea rezidenţilor în
zona economică liberă.
Scutiți de impozitul pe venit
- pe o perioadă de 3 ani - rezidenţii care au investit în mijloacele fixe ale
întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice
libere un capital echivalent cu cel puţin un milion de dolari SUA;
- pe o perioadă de 5 ani - rezidenţii care au investit în mijloacele fixe ale
întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice
libere un capital echivalent cu cel puţin 5 milioane de dolari SUA.
Pentru investiţiile suplimentare
- pe un termen de un an pentru investițiile suplimentare în mijloace fixe
pentru un capital echivalent cu cel puţin un milion de dolari SUA;
- pe un termen de 3 ani pentru un capital echivalent cu cel puţin 3 milioane
de dolari SUA;
- pe un termen de 5 ani pentru un capital echivalent cu cel puţin 5 milioane
de dolari SUA.
170

Organizațiile
necomerciale
(Art.52 din Codul fiscal)

Instituţiile de
învățământ publice și
private
(Art.513 din Codul
fiscal)
Instituţiile medico sanitare publice
(Art.51 și 511 din Codul
fiscal)
Organizaţiile şi
întreprinderilor
societăţilor
nevăzătorilor,
societăţilor surzilor şi
societăţilor invalizilor
(Art.531 din Codul
fiscal)

Subiecţi – organizațiile necomerciale specificate la art. 52 din Codul fiscal.
Scutite de plata impozitului pe venit.
Organizaţiile necomerciale care utilizează contrar destinaţiei mijloacele cu
destinaţie specială sau folosesc proprietatea, alte mijloace şi venituri rezultate din
activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, în regulament sau în alt
document de constituire calculează şi achită impozitul pe venit de 12% din suma
utilizată contrar destinaţiei, prezentând SFS Declarația cu privire la impozitul
pe venit pentru organizațiile necomerciale (Formularul ONG17) (Ordinul MF
nr.08 din 15.01.2017).
Subiecţi – Instituţiile de învăţământ publice şi instituţiile de învăţământ private.
Se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea nemijlocită a
procesului de învăţământ conform Codului educaţiei.
Subiecţi Instituţiile medico-sanitare publice şi private .
Sunt scutite de impozitul pe venit începând cu anul 2018.
Domeniul de aplicare: Impozitul pe venit.
Sunt scutite de plata impozitului pe venit.

5.3.5. Reținerea impozitului la sursa de plată
5.3.5.1. Fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile
acordate) este obligat să calculeze, ținând cont de scutirile solicitate de angajator și de deduceri, și
să rețină din aceste plăți un impozit, conform prevederilor legislației în vigoare. Astfel, impozitul
pe venit se calculează și se reține de către angajator la momentul îndreptării venitului impozabil spre
plată, determinat ca diferența dintre venitul obținut de angajat sub formă de salarii (inclusiv prime,
facilități etc.) și suma deducerilor permise de legislație (prime de asigurări obligatorii de asistență
medicală), precum și a scutirilor la care are dreptul angajatul, conform legislației fiscale.
5.3.5.2. Impozitul pe venit reținut la sursa de plată se achită la buget de către persoana care a
efectuat reținerea până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile.
5.3.5.3. Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
(Forma IPC21) (Ordinul MF nr.94 din 30.07.2020) se prezintă de către plătitorii veniturilor SFS
până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile.

! Agenții economici care nu au angajați și nu înregistrează plăți la BASS nu au obligațiunea
de prezentare a formularului IPC21.
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5.3.5.4. Concomitent, angajatorii sunt obligați să prezinte în termen de 10 zile lucrătoare de
la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a
concediului de îngrijire a copilului sau concediul paternal Informația privind stabilirea drepturilor
sociale și medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19).
5.3.5.5. Întreprinzătorii individualii şi persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul
achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal şi
persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu
excepţia mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul
stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract
individual de muncă, prezintă Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii și evidența nominală a asigurărilor în sistemul public de asigurări sociale
(CAS18-AN). Termenul de prezentare este până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de
gestiune.
5.3.5.6. De asemenea, plătitorii de venituri vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la
data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (forma IALS21) (Ordinul MF
nr.95 din 30.07.2020), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al
persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii
şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau
veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în
folosul lor.
5.3.5.7. Dările de seamă/Informația se prezintă pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii
olografe sau utilizând metode automatizate de raportare electronică. La prezentarea Dării de seamă
pe suport de hârtie nu se admit modificări şi completări. La depistarea unor greşeli şi/sau erori
contribuabilii sunt în drept să prezinte Darea de seamă corectată.

! Începând cu 1 ianuarie 2019, contribuabilii care au 5 și mai mulți angajați, prezintă dările
de seamă fiscale utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în
forma și modul reglementat de SFS.

5.4.

DIVIDENDELE/DEFALCĂRILE LA BUGET

5.4.1.1. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, societăţile pe acţiuni,
întreprinderile de stat şi municipale care cuprind o cotă a statului sau aparţin în întregime acestuia,
vor asigura, pînă la data de 30 aprilie a anului următor celui gestionar, adoptarea Deciziei privind
distribuirea, pentru plata dividendelor/defalcărilor, a unei părţi din profitul net obţinut ca rezultat al
activității sale și, în termen de pînă la 30 iunie a anului curent, sunt obligate să transfere la bugetul
respectiv suma dividendelor/defalcărilor calculate.
5.4.1.2. Întreprinderile de stat și municipale au obligația de a transfera defalcările calculate la
bugetul administrației publice locale și de a prezinta Darea de seamă privind defalcările din profitul
net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM16) (Ordinul SFS nr.455 din 17.05.2016).
5.4.1.3. Societățile pe acțiuni al căror capital social cuprinde şi o cotă a proprietăţii publice au
obligația de a transfera bugetul respectiv, până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului
de gestiune, dividendele plătite cu mijloace băneşti, calculate în funcţie de rezultatele activităţii din
anul de gestiune, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor şi în conformitate cu structura
capitalului social., și în acelaşi termen, sunt obligați să prezinte SFS Darea de seamă privind
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dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (Forma DPP16)80.
5.4.1.4. În scopul asigurării procesului de achitare a dividendelor/defalcărilor la buget de către
societățile pe acțiuni, întreprinderile de stat și întreprinderile municipale cu cotă de participare a
statului, subdiviziunile SFS:

• asigură

popularizarea prevederilor legislaţiei fiscale, în acest sens, prin conlucrarea
permanentă cu întreprinderile de stat și municipale în vederea monitorizării profitului obținut și a
modului de repartizare a acestuia;

• analizează

lista contribuabililor potențiali plătitori ai dividendelor/defalcărilor la buget,
ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea
profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor
de stat nr.110 din 23.02.2011;

• întreprind acțiuni de informare a subiecților prin remiterea scrisorilor model (anexa nr.5.19,
anexa nr.5.20 și anexa nr.5.21), reamintindu-le despre termenul limită de adoptare a Deciziei și de
achitare a dividendelor/defalcărilor la buget;

• asigură efectuarea unei analize referitor la agenții economici care în termenii stabiliți de
legislație nu au adoptat Decizii cu privire la defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net
obținut și remit în adresa acestora o scrisoare de informare (anexa nr.5.22, anexa nr.5.23 și anexa
nr.5.24);

• monitorizează procesul de achitare a dividendelor/defalcărilor la buget.

5.5.

IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE ȘI IMPOZITUL FUNCIAR

Business proces O04.08.086 „Administrarea impozitului pe bunurile imobiliare aferent
persoanelor juridice și persoanelor fizice înregistrate în calitate de
întreprinzător”
5.5.1.1. Impozitarea bunurilor imobiliare și terenurilor este reglementată prin prevederile:
- Titlului VI din Codul fiscal – în cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organele
cadastrale în scopul impozitării;
- Legii de punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000 – în cazul
bunurilor imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.
5.5.1.2. Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător sunt
obligate în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie a
anului fiscal în curs, să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare până la 25 septembrie
a perioadei fiscale respective.
5.5.1.3. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare specificat se prezintă utilizând, în mod
obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.
5.5.1.4. Impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar pentru bunurile imobiliare
existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie a anului fiscal în curs, se achită la bugetele
locale, conform locului amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 septembrie a
anului curent.
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!

Pentru bunurile imobiliare dobândite după 25 septembrie a perioadei fiscale respective,

calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la SFS nu mai târziu de 25 martie a perioadei
fiscale următoare celei de gestiune. Pentru aceste bunuri impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul
funciar se achită nu mai târziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune
5.5.1.5. Întreprinzătorii individuali, GȚ al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul
perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, până
la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, o dare de seamă unificată (UNIF21)
(Ordinul SFS nr.370 din 24.07.2020) și achită impozitul pe bunurile imobiliare până la 25 martie a
perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
5.5.1.6. Contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei nu au obligaţii
privind impozitul pe bunurile imobiliare conform Titlului VI, impozitul în cauză fiind inclus în
componenţa impozitului unic.
5.5.1.7. Categoriile de subiecți care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe bunurile
imobiliare și/sau impozitul funciar, cât și obiectele pentru care se aplică scutiri de la plata
impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar sunt prevăzute la art.283 din Codul
fiscal.
5.5.1.8. Autorităţile deliberative şi reprezentative ale APL sunt în drept să acorde persoanelor
fizice şi juridice scutiri sau amânări la plata impozitului pe bunurile imobiliare în corespundere cu
prevederile art.284 din Codul fiscal, în caz de:
- calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi
plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil;
- atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului
înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor
de construcţie;
- boală îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificat
medical sau, respectiv, prin certificat de deces.
5.5.1.9. Decizia adoptată de autoritatea reprezentativă a APL privind acordarea de scutiri sau
de amânări la plata impozitului pe bunurile imobiliare este remisă, în termen de 10 zile,
subdiviziunilor SFS.
Evidența și monitorizarea bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării de către organele
cadastrale teritoriale se asigură de către subdiviziunile SFS prin intermediul SIA „Cadastru Fiscal”,
modulul „Persoane juridice”.
5.5.1.10. În sarcina subdiviziunilor SFS se atribuie organizarea, monitorizarea și controlul
asupra respectării de către SCITL a legislației fiscale inclusiv administrarea impozitului pe bunurile
imobiliare pentru bunurile imobiliare ale persoanelor juridice și persoanelor fizice înregistrate în
calitate de întreprinzător, a căror impozitare se realizează reieșind din valoarea estimată.
5.5.1.11. În acest sens, funcționarii fiscali responsabili de acest segment, utilizând SIA
„Cadastru Fiscal”, asigură evidența și monitorizarea subiecților impunerii și obiectelor impozabile
la impozitul pe bunurile imobiliare, prin următoarele acțiuni:
 revalidarea, după necesitate, a obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare;
 identificarea subiecților impunerii, în cazul în care aceștia lipsesc sau au fost modificate
drepturile de proprietate în partea ce ține de bunurile imobiliare care aparțin persoanelor juridice,
persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzători și persoanele care desfășoară activitate
profesională;
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 contrapunerea informațiilor înregistrate în SIA „Cadastru Fiscal” cu informațiile reflectate
în alte sisteme informaționale ale SFS.
Modulul „Persoane juridice”
5.5.1.12. În conformitate cu prevederile titlurilor V şi VI din Codul fiscal, în sarcina
subdiviziunilor SFS se pune administrarea impozitului pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA
„Cadastru Fiscal” pentru bunurile evaluate în scopul impozitării care aparțin persoanelor juridice,
persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanelor care practică activitate
profesională licențiată ori autorizată.
5.5.1.13. În vederea actualizării informației privind subiecții şi obiectele impunerii cu
impozitul pe bunurile imobiliare pentru întreg sectorul administrat, se va efectua operațiunea
,,Revalidează”.
Acţiunea de revalidare presupune actualizarea informației generale despre subiecții şi
obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și se efectuează de către funcționarul fiscal,
urmare a situațiilor în care a fost creată, ștearsă sau modificată operațiunea „Relație temporară”.
5.5.1.14. În cazul în care în informația cu privire la obiectele impunerii, transmisă de către
ASP Departamentul Cadastru, lipsesc careva date, aceasta se va completa sau corecta, la necesitate,
de către funcționarul fiscal cu informația privind codul fiscal al contribuabilului, cota-parte de
proprietate asupra bunului imobiliar, perioada de valabilitate a dreptului de proprietate sau a altor
drepturi patrimoniale prin aplicarea operațiunii „Relații temporare”.
Realizarea acestor acțiuni va asigura reflectarea tuturor informațiilor prin intermediul
rapoartelor generate în sistem.
5.5.1.15. În vederea monitorizării subiecților și obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile
imobiliare precum și în vederea contrapunerii informațiilor din SIA ,,Cadastru Fiscal” cu
informațiile reflectate în dările de seamă prezentate de către contribuabili și înregistrate în SI al SFS
, funcționarii fiscali vor analiza informațiile generate în cadrul rapoartelor accesibile în acest modul.
5.5.1.16. În cadrul modulului „Persoane juridice” sunt generate mai multe tipuri de rapoarte
(anexa nr.5.25).
Fiecare raport poate fi generat în funcție de drepturile utilizatorului, stabilit în funcţie de
teritoriul administrat.
Oricare din rapoarte poate fi generat în format – PDF, MS Excel, MS Word.

5.6.

ADMINISTRAREA TAXELOR LOCALE

5.6.1.1. Procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, modul lor de
plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale sunt reglementate de titlul VII din Codul fiscal.
Autoritatea deliberativă a administrației publice locale nu are dreptul să aplice alte taxe locale decât
cele prevăzute în acest titlu.
5.6.1.2. Autoritatea deliberativă a APL poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale
reglementate de titlul VII din Codul fiscal, în funcție de posibilitățile şi necesitățile unității
administrativ-teritoriale.

! Stabilirea, anularea ori modificarea taxelor locale, pe parcursul anului fiscal (calendaristic),
se permite numai concomitent cu modificarea bugetelor locale.
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5.6.1.3. Taxele locale sunt puse în aplicare de către AAPL prin emiterea de către consiliul
local a unei decizii.
Autoritatea executivă a APL monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea taxelor
locale pe teritoriul administrat, le prezintă SFS în termen de 10 zile din data adoptării acestora şi le
aduce la cunoștință contribuabililor.
5.6.1.4. SFS exercită controlul asupra modului în care AAPL execută Titlul VII din Codul
fiscal, cu excepția prevederilor art.297 alin.(8) şi (9).
Astfel, decizia recepționată va fi supusă verificării prin prisma respectării de către autoritatea
deliberativă a APL a prevederilor art. 297 alin. (5) și (6) din Codul fiscal, și anume:
1. cotele taxelor locale se stabilesc de către AAPL în funcție de caracteristicile obiectelor
impunerii și nu pot fi stabilite:
a) nominal, pentru fiecare contribuabil în parte;
b) diferențiat, în funcţie de forma organizatorico-juridică de desfășurare a activității;
c) diferențiat, în funcţie de genuri de activitate desfășurate;
d) diferențiat, în funcţie de amplasament;
e) diferențiat, pe tipuri de obiecte ale impunerii.
2. cotele impunerii, cu titlu de excepție, pot fi stabilite în funcție de unele criterii, în cazul:
a) taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii – în funcție de genul de activitate
desfășurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafața ocupată de unitățile de comerț
şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul
de activitate;
b) taxei de piață – în funcție de tipul pieței, locul amplasării şi regimul de activitate;
c) taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor,
orașelor şi satelor (comunelor) – în funcție de numărul de locuri în unitățile de transport, itinerarul
parcurs, periodicitatea circulației pe itinerar, fluxul de călători pe itinerar;
d) taxei pentru dispozitivele publicitare – în funcție de suprafața feței (fețelor) dispozitivului
publicitar şi locul amplasării.
5.6.1.5. În condițiile în care decizia nu a fost aprobată cu respectarea acestor criterii
subdiviziunea SFS va informa primăria și oficiul teritorial al Cancelariei de Stat.
5.6.1.6. Astfel, deciziile AAPL privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat de
către acestea, pot fi vizualizate accesând: https://actelocale.gov.md/.
5.6.1.7. Atribuțiile inspectorului responsabil de administrarea taxelor locale:
- Verificarea deciziei conform prevederilor art. 297 alin. (5) și (6) din Codul fiscal;
- în cazul în care nu sunt respectate prevederilor art. 297 alin. (5) și (6) din Codul fiscal,
subdiviziunea SFS va informa primăria și oficiul teritorial al Cancelariei de Stat;
- consultarea contribuabililor în parte ce ține de taxele locale aplicate stabilite pe teritoriul
administrat de AAPL și modul lor de aplicare;
- recepționarea dărilor de seamă aferente taxelor locale de la contribuabili;
- verificarea termenelor de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/ coordonărilor, în cazul
obiectelor impunerii stipulate la art.291 lit.e), i), j) şi q) din Codul fiscal, se efectuează prin accesul
la resursele informaţionale în domeniul respectiv, asigurat de către autorităţile administraţiei publice
locale.
5.6.1.8. Termenele de plată și de prezentare a dărilor de seamă fiscale la taxele locale sunt
prevăzute în Anexă la titlul VII al Codului fiscal.
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5.6.1.9. Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a:
- taxelor locale stabilite de către AAPL (cu excepția taxei de la posesorii de câini, și taxei
pentru salubrizare) și pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale revine contribuabililor.
- taxei de la posesorii de câini, și taxei pentru salubrizare – revine organelor împuternicite de
AAPL.
SFS exercită controlul asupra modului în care AAPL execută prevederile titlului VII din Codul
fiscal.

5.7.

TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE

5.7.1.1. Principiile privind determinarea obiectului impunerii, modul de calculare şi achitare
a taxelor pentru resursele naturale sunt stabilite prin titlul VIII din Codul fiscal.
Din sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate prin titlul VIII din Codul fiscal fac
parte:
a) taxa pentru apă;
b) taxa pentru extragerea mineralelor utile;
c) taxa pentru folosirea subsolului.
5.7.1.2. Plătitorii taxelor pentru resursele naturale de sine stătător calculează taxele, reieșind
din baza impozabilă și cotele stabilite prin titlul VIII din Codul fiscal , prezentă SFS darea de seamă
respectivă şi de a achita taxele în bugetul local de nivelul al doilea până la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de gestiune
5.7.1.3. Întreprinzătorul individual, GȚ al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul
perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, în
termen de până la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală
unificată privind taxa pentru apă, cu achitarea taxei în acelaşi termen Formularul UNIF21).
Obligațiile fiscale calculate aferente taxelor pentru resursele naturale se prezintă în Darea de
seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) (Ordinul SFS nr.376 din 27.07.2020).

5.8.

TAXELE RUTIERE

5.8.1.1. Sistemul taxelor rutiere este reglementat de titlul IX din Codul fiscal și Legea fondului
rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996 și cuprinde:
- taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
- taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate
în Republica Moldova (vinieta);
- taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe
axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
- taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara
perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
- taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara
perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;
- taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara
perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere;
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- taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor
multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de
parcurs (Interbus);
- taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi
pentru unităţile de transport auto.
5.8.1.2. Raportarea obligaţiilor fiscale calculate aferente:
- taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
se efectuează, anual, până la 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune, conform Dării
de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor pentru autovehiculele înmatriculate în Republica
Moldova (Forma TFD 19) (Ordinul SFS nr.406 din 08.08.2018). Întreprinzătorul individual, GȚ al
căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care
nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, anual, în termen de până la 25 martie al anului
următor anului fiscal de gestiune, Darea de seamă fiscală unificată (Declarația) (Formularul
UNIF21).
- taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică
pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise se realizează trimestrial, până la până la
data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, conform Dării de seamă la taxa pentru
folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror
dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13) (Ordinul IFPS nr.274 din 07.03.2013).
- taxei pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara
perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj; taxei pentru folosirea
zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru
amplasarea publicităţii exterioare; taxei pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de
protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a
serviciilor rutiere se efectuează, anual, până la data de 25 martie a anului fiscal de gestiune, conform
Dării de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a
acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15) (Ordinul IFPS nr.521 din
23.06.2015).
- taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi
pentru unităţile de transport auto, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului de
gestiune, conform Dării de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate
utilizării în calitate de carburanți pentru unităţile de transport auto (forma TGN-07) (Ordinul IFPS
nr.289 din 07.06.2007).

CAPITOLUL VI. DESERVIREA PERSOANELOR FIZICE-CETĂȚENI

6.1.

IMPOZITUL PE VENIT

6.1.1. Prezentarea și recepționarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit
6.1.1.1. Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (în continuare- Declarație)
se prezintă de către persoanele fizice sau de către reprezentantul*/reprezentantul legal ** al acestora
în adresa SFS, în conformitate cu art. 83 din Codul fiscal.
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*reprezentantul - persoana împuternicită de a reprezenta o altă persoană în temeiul procurii.
Procura se autentifică în modul prevăzut de art. 374 alin. (4) din Codul civil.
** reprezentantul legal al persoanei fizice – părintele sau persoana desemnată, conform legii
(adoptator, tutore, curator sau ocrotitor autorizat) să apere drepturile și interesele. Împuternicirea
se atestă în temeiul certificatului/actului emis de autoritatea competentă
De regulă, documentele prezentate urmează a fi eliberate de către:
a) autoritatea tutelară teritorială – secțiile/direcțiile asistență socială și protecție a familiei;
b) autoritatea tutelară locală – primarii de sate (comune), orașe și municipii (cu excepția
municipiilor Bălți și Chișinău).
6.1.1.2. În cazul depunerii Declarației, de către reprezentantul/reprezentantul legal al
acestuia, persoana pe numele căreia a fost eliberată procura sau care este desemnat printr-un
certificat/ act emis de autoritatea competentă, va semna din numele persoanei fizice la care apare
obligația de prezentare a Declarației, în baza împuternicirilor acordate (conform art. 8 alin. (1) lit.
c) din Codul fiscal).
În acest caz, pe exemplarul declarației care rămâne la DDF/DGACM se va înscrie, pe ultima
pagină, în dreptul semnăturii, numărul și data procurii și/sau a certificatului/actului emis de
autoritatea competentă.
În cazul depunerii Declarației pe numele unui minor, aceasta urmează a fi semnată de minor
și de reprezentantul acestuia.
Exemplu:
În cazul în care minorul înregistrează venit impozabil și apare obligația cu privire la
depunerea Declarației, aceasta urmează a fi prezentată pe numele minorului, de către unul din
părinții minorului, adoptatorul sau tutorele/curatorul acestuia. Achitarea impozitului în numele
acestuia, în temeiul prevederilor art. 30 din Codul civil, urmează a fi efectuată exclusiv prin contul
deschis pe numele minorului.
6.1.1.3. DDF/DGACM recepționează Declarația de la persoanele fizice indiferent de
domiciliul acestora, în termenul specificat în art. 83 alin. (4) din Codul fiscal.
Tabel. Istoric - data termen de prezentare a Declarației
Perioada de
gestiune
Termenul limită de
depunere a
Declarației
Forma Declarației

Perioada
A/2015
25 martie
2016
CET08

Perioada
A/2016
30 aprilie
2017

Perioada
A/2017
30 aprilie
2018

Perioada
A/2018
30 aprilie
2019

Perioada
A/2019
*29 mai 2020

Perioada
A/2020
30 aprilie 2021

Perioada
A/2021
03 mai 2022

CET15

CET15

CET15 I etapă
CET18 II etapă

CET18

CET18

CET18

*Conform dispoziții Comisiei Situații excepționale nr.3 din 23 martie 2020

Totodată, în cazul în care persoana fizică își schimbă domiciliul permanent din Republica
Moldova în altă țară, este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, în modul
stabilit de Ministerul Finanțelor, pentru întreaga perioadă fiscală de gestiune cât a fost rezident.
6.1.1.4. În procesul depunerii Declarației, DDF/DGACM, la solicitarea contribuabilului:
acordă asistență consultativă la completarea Declarației, inclusiv prin eliberarea
formularului corespunzător perioadei pentru care se depune.
În procesul recepționării Declarației, aceasta nu va fi supusă controlului corectitudinii
întocmirii, cu excepția cazului în care persoana fizică va solicita în mod expres acest fapt,
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funcționarul fiscal urmând să confirme doar corectitudinea algoritmului de calculare și raportare,
dar nu și să autentifice datele prezentate.
- eliberează persoanelor fizice „Declarația precompletată”.
6.1.1.5. Declarațiile persoanelor fizice se recepționează:
a) pe suport de hârtie direct de la contribuabil sau expediată prin intermediul oficiului poștal
pe formularul tipizat corespunzător perioadei pentru care se depune Declarația:
- completată / imprimată de sine stătător de către persoana fizică;
- în baza mecanismului „Declarației precompletate”;
- completată și imprimată prin utilizarea serviciului „Declarație rapidă”;
b) la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat (mail@sfs.md), cu respectarea cerințelor
de semnare electronică a documentului în corespundere cu Legea privind semnătura electronică și
documentul electronic nr.91/2014;
c) în format electronic, prin intermediul serviciului „Declarație electronică”.
6.1.1.6. Declarațiile cu privire la impozitul pe venit ale persoanei fizice vor conține în mod
obligatoriu câmpurile:
a) perioada fiscală pentru care se prezintă;
b) IDNP al contribuabilului;
c) formularul Declarației valabil pentru perioada fiscală pentru care se depune;
d) pentru Declarația pe suport de hârtie – semnătura contribuabilului sau reprezentantului
acestuia;
e) pentru Declarația în format electronic – semnătura electronică a contribuabilului sau
reprezentantului acestuia, aplicată în modul stabilit de actele normative;
f) suma impozitului.
6.1.1.7. Comunicarea cu contribuabilii aferent procesului de recepționare a Declarațiilor se
va efectua în dependență de modalitatea de depunere a Declarației de către contribuabil.
Exemplu:
În cazul expedierii Declarației prin e-mail, corespondența cu acesta va avea loc prin
intermediul poștei electronice instituționale ale DDF/DGACM și vor fi remise la adresa de e-mail
a contribuabilului.
6.1.1.8. În cazul prezentării declarațiilor după termenul limită, direct de către persoana fizică,
la DDF care nu corespunde razei de deservire a acestuia, funcționarul fiscal responsabil de primirea
declarațiilor va recepționa Declarația respectivă și va atenționa contribuabilul despre prezentarea
tardivă a acesteia și că este pasibil de aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul fiscal art. 83 alin.
(2).
Concomitent, DDF care a recepționat declarația respectivă va remite în adresa
DDF/DGACM care corespunde razei de deservire a contribuabilului o scrisoare cu privire la
recepționarea tardivă a declarației și necesitatea aplicării sancțiunilor prevăzute de Codul fiscal.
6.1.1.9. Termenul de prezentare a Declarației poate fi prelungit (în limite rezonabile) de către
subdiviziunea SFS din raza de deservire a contribuabilului, în temeiul art.83 alin.(8) din Codul fiscal
în baza cererii scrise a persoanei fizice, conform formei stabilite prin anexa la Ordinul SFS nr. 456
din 05.09.2020 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cerere
privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit al
persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător”.
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6.1.1.10. Prelungirea termenului de prezentare a Declarației, nu suspendă termenul de
achitare a impozitului pe venit, ținând cont de prevederile art. 87 alin. (1) din Codul fiscal.
6.1.1.11. Prelungirea termenului se admite numai în cazul în care Cererea a fost depusă
înainte de expirarea termenului stabilit pentru prezentarea Declarației.
6.1.1.12. La examinarea cererii privind prelungirea termenului de depunere a Declarației, se
va ține cont de motivele obiective indicate în cerere și de documentele confirmative anexate, precum
și dacă nu există alte informații suspecte.
6.1.1.13. Decizia privind acceptul/refuzul de prelungire a termenului este adoptată de șeful
subdiviziunii SFS unde se deservește contribuabilul, în termen de până la 7 zile lucrătoare din
momentul depunerii cererii. Șeful DDF/DGACM va asigura examinarea cererii depuse, ținând cont
de termenul limită de prezentare a declarației și data depunerii acesteia. Rezultatul examinării va fi
notat pe formularul CPDIV20, cu anexarea deciziei la acesta, care va fi comunicat în decurs de până
la 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei. (Anexa nr. 6.2).
6.1.1.14. Evidența Deciziilor se va ține în Registrul electronic de evidență a deciziilor de
prelungire a termenului de prezentare a Declarațiilor (Anexa nr. 6.3).
În scopul neadmiterii pierderii datelor înregistrate, funcționarul fiscal responsabil va imprima
datele introduse în Registrul electronic cel puțin o dată în lună, cu asigurarea ordinei cronologice a
datelor.
6.1.1.15. Formarea, înregistrarea și transmiterea pachetelor cu documentele admisibile, se va
efectua conform acțiunilor prevăzute la subcapitolul 3.4.2. ,,Înregistrarea și transmiterea
pachetelor”.

Declarația depusă pe suport de hârtie
A. Recepționarea Declarației depuse pe suport de hârtie direct de la persoana fizică
6.1.1.16. La recepționarea Declarației pe suport de hârtie, DDF/DGACM verifică existența
datelor prevăzute în pct. 6.1.1.6. și recepționează Declarația prin eliberarea recipisei
corespunzătoare (anexa nr. 6.4). La solicitarea contribuabilului, pe exemplarul acestuia, se va aplica
ștampila specială a Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, în cazul prezentării declarației prin
reprezentant, se va verifica identitatea și împuternicirile reprezentantului/ reprezentantului legal.
6.1.1.17. În cazul în care Declarația (fără BARCODE) se prezintă persoanei responsabile
de primirea Declarațiilor, aceasta va perfecta Declarația prin intermediul SIA „Declarația
precompletată”, compartimentul „Generare Declarație”, generând Declarația precompletată aferentă
codului fiscal al contribuabilului. Operațiunea dată se va realiza doar ca rezultat al confirmării
identității contribuabilului (prin prezentarea buletinului de identitate sau a unui alt document ce
confirmă identitatea) sau a reprezentantului/reprezentantului legal al acestuia, cu notarea datelor de
contact.
În cazul în care contribuabilul va refuza perfectarea Declarației precompletate, funcționarul
responsabil va recepționa Declarația în forma prezentată de persoana fizică, cu eliberarea recipisei
(anexa nr. 6.4.) sau aplicarea ștampilei speciale, la solicitarea contribuabilului.
6.1.1.18. În cazul în care Declarația a fost recepționată de către persoana responsabilă de
recepționarea corespondenței din cadrul DDF și, ulterior, se constată lipsa elementelor obligatorii
prevăzute la pct. 6.1.1.6. se va remite în adresa contribuabilului o înștiințare (anexa nr. 6.5) despre
refuzul recepționării Declarației în termen de până la 5 zile lucrătoare, indicând cauza refuzului.
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Funcționarul fiscal/persoana responsabilă de recepționarea corespondenței din cadrul DDF
care a recepționat Declarația, nu este în drept să efectueze careva rectificări în formularul prezentat
de contribuabil, în special în partea ce ține de codul fiscal.
Exemplu:
În cazul în care persoana fizică are viza de domiciliu în raza de deservire a DDF Orhei, iar
Declarația a fost prezentată la DDF Buiucani, refuzul va fi întocmit și expediat în adresa
contribuabilului de către DDF Buiucani.
6.1.1.19. În cazul în care Declarația a fost recepționată de către persoana responsabilă de
recepționarea corespondenței din cadrul SFS (cu excepția DDF), aceasta va fi redirecționată în
adresa DDF-ului, conform razei de deservire a contribuabilului. Ulterior, în situația în care DDF
constată lipsa elementelor obligatorii prevăzute la pct. 6.1.1.6. urmează a fi întocmită o înștiințare
în adresa contribuabilului (anexa nr. 6.5) despre refuzul recepționării Declarației în termen de până
la 5 zile lucrătoare, indicând cauza refuzului.
Exemplu:
În cazul în care Declarația a fost prezentată la sediul central al SFS, aceasta va fi remisă de
către persoana responsabilă de primirea corespondenței, în adresa DDF-ului, conform razei de
deservire, unde își are viza de domiciliu persoana fizică.
6.1.1.20. În cazul în care la prezentarea fizică a Declarației, în rubrica „Datele de contact„
a fost indicată adresa de e-mail, scrisoarea de refuz se va expedia la adresa de e-mail menționată, și,
în copie, la adresa de e-mail a DDF-ului în a cărei rază se deservește. La recepționarea mesajului cu
mențiunea „nelivrabil”, înștiințarea de refuz va fi remisă cu scrisoare recomandată contribuabilului
prin intermediul oficiului poștal.
6.1.1.21. În cazul în care în Declarație nu este indicată adresa de domiciliu și lipsesc datele
de contact (inclusiv în cazul în care în informația disponibilă în SI al SFS nu dispune de adresă de
domiciliu și date de contact), scrisoarea de refuz recomandată va fi expediată ,, plic în plic” la adresa
juridică a entității, pentru a fi transmisă destinatarului-persoana fizică angajată sau la adresele
bunurilor deținute de contribuabil identificate în SIA ,,Cadastru”.
B. Recepționarea Declarațiilor (depuse pe suport de hârtie) depuse prin intermediul oficiului
poștal
6.1.1.22. La recepționarea Declarației prin intermediul oficiului poștal, data prezentării
acesteia se va considera data de pe ștampila aplicată de către oficiul poștal care a efectuat
transmiterea. Pentru persoana fizică, drept confirmare a expedierii Declarației va servi avizul poștal.
La rândul său, persoana responsabilă de recepționarea corespondenței, la primirea Declarației prin
intermediul oficiului poștal, va aplica ștampila pe Declarație corespunzător datei indicate pe plicul
prin care a fost remisă, cu mențiunea „poșta” și va înregistra conform Regulamentului de funcționare
a Sistemului de recepționare și repartizare a corespondenței în cadrul SFS aprobat prin Ordinul nr.
327/30.06.2020.
În cazul în care la Declarație sunt anexate careva documente suplimentare (documentul care
confirmă calculul creșterii de capital, documente ce confirmă scutirile utilizate, alte documente),
DDF/DGACM va restitui, în termen de până la 5 zile lucrătoare din momentul recepționării,
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documentele atașate cu informarea contribuabilului despre faptul că la recepționarea declarației nu
se verifică corectitudinea întocmirii declarației și nu se efectuează autentificarea valorilor
prezentate.
6.1.1.23. În cazul în care în Declarație nu este indicată adresa de domiciliu (inclusiv în cazul
în care în informația disponibilă în SIA al SFS nu dispune de adresă de domiciliu) și lipsesc datele
de contact, scrisoarea de refuz va fi expediată la ultima adresă de domiciliu a contribuabilului, cu
scrisoare recomandată.
C. Recepționarea Declarațiilor precompletate
6.1.1.24. Anual, în baza recepționării confirmării primite de la DGMIT despre completarea
SI al SFS cu Notele de informare prevăzute la art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, pentru anul de
raportare, vor fi inițiate activități de generare a Declarației forma CET.
6.1.1.25. DGDF va perfecta o scrisoare în adresa DDF-urilor cu solicitarea de a examina
lista Declarațiilor precompletate generate la compartimentul „Declarații generate" din SIA
„Declarația precompletată”, compartimentul „Acces autorizat” de pe portalul intern al SFS
(www.intern.sfs.md) și de a înainta propuneri asupra necesității/modalității de informare a
contribuabililor. Ulterior, după parvenirea propunerilor, DGDF va decide asupra modalității de
realizare:
1. remiterea către persoanele indicate în listă (cu excepția contribuabililor care nu dispun de
viza de domiciliu/reședință, conform SI al SFS) prin intermediul oficiului poștal (cu excepția DDF
din raza de deservire a mun. Chișinău și DGACM, a primăriei orașelor din cadrul DDF) a invitațiilor
de a se prezenta la oficiul fiscal pentru semnarea Declarațiilor precompletate generate (anexa nr.
6.6);
2. organizarea grupurilor mobile de deplasare în primării (cu excepția DDF din raza de
deservire a mun. Chișinău, DGACM) și generare a Declarațiilor precompletate pe loc, cu acordarea,
după caz, a suportului de către perceptorii fiscali din cadrul APL în partea ce ține de asigurarea
prezentării contribuabililor la primărie în scopul depunerii și semnării Declarației.
Acțiunile date se vor realiza nu mai târziu de 15 aprilie a anului de gestiune.
6.1.1.26. Indiferent de metoda aleasă la pct. 6.1.1.25., DGDF va forma un grafic preventiv
de prezență/deplasare a funcționarilor fiscali, pentru a preîntâmpina suprasolicitarea persoanelor
responsabile de recepționarea Declarațiilor în ultimele zile.
6.1.1.27. În acest sens, șeful DDF va asigura numărul funcționarilor fiscali necesar pentru
desfășurarea ordinară a procesului de recepționare a declarațiilor, inclusiv și cu mijloace tehnice
necesare.
6.1.1.28. Actualizarea listei Declarațiilor precompletate se va realiza, la necesitate, prin
accesarea secțiunii „Generare Declarație", selectând DDF. În scopul excluderii suprasolicitării SI al
SFS , actualizarea listei se va solicita doar o singură dată la finele zilei de muncă per subdiviziune
structurală.
6.1.1.29. La solicitarea contribuabilului sau a reprezentantului/reprezentantului legal al
acestuia, persoana responsabilă va accesa SIA „Declarația precompletată”, compartimentul
„Generare Declarație”, generând Declarația precompletată aferentă codului fiscal al
contribuabilului. Operațiunea dată se va realiza doar ca rezultat al confirmării identității
contribuabilului (prin prezentarea buletinului de identitate sau a unui alt document suficient pentru
confirmarea identității) sau a reprezentantului/reprezentantului legal al acestuia.
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6.1.1.30. La generarea Declarației precompletate, persoana responsabilă afișează pe ecran
Declarația pentru vizualizare, contribuabilului sau reprezentantului/reprezentantului legal al
acestuia.
În scopul asigurării principiului confidențialității/securității datelor, în procesul de deservire,
funcționarul fiscal va fi prudent în utilizarea informațiilor și va asigura protecția acestora, cât și a
altor informații prezente pe masa de lucru.
6.1.1.31. Solicitantul/reprezentantul/reprezentantul legal al acestuia va verifica conținutul
Declarației generate confirmând veridicitatea datelor prezentate, autentificând, ulterior, acest fapt
prin aplicarea semnăturii pe Declarația precompletată imprimată.
6.1.1.32. În cazul în care conținutul Declarației generate nu este complet, informația se
completează cu ajutorul funcționarului fiscal responsabil de recepționarea Declarației în baza
informației prezentate de către contribuabil. Ulterior operării tuturor modificărilor necesare,
solicitantul/reprezentantul/reprezentantul legal al acestuia va autentifica conținutul Declarației prin
aplicarea semnăturii pe Declarația precompletată imprimată.
6.1.1.33. Declarația urmează a fi tipărită doar într-un singur exemplar, iar drept confirmare a
recepționării de către SFS a Declarației, va constitui recipisa care va fi înmânată contribuabilului.
Exemplarul al doilea al Declarației se va imprima și se va înmâna doar la solicitarea contribuabilului.
Declarația depusă în formă electronică
6.1.1.34. Depunerea Declarației în formă electronică se efectuează prin intermediul SIA
„Declarație electronică” accesibilă pe pagina oficială a SFS la compartimentul Servicii/ Persoane
fizice.
6.1.1.35. Declarația se consideră recepționată de SFS dacă persoana fizică aplică semnătura
electronică (în temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, privind semnătura electronică și
documentul electronic, care stabilește că crearea documentului electronic se finalizează prin
aplicarea semnăturii electronice de către semnatar”) și primește notificarea de acceptare a acesteia
prin recipisa electronică de confirmare a acceptării în SI al SFS.
6.1.1.36. Data depunerii Declarației în format electronic se va considera data indicată în
recipisa electronică în SI al SFS.
Declarația depusă prin e-mail
6.1.1.37. Recepționarea Declarației depuse se efectuează prin intermediul adresei de e-mail
(mail@sfs.md) a SFS sau de e-mail al DGACM/ DGDF/ DDF din cadrul SFS cu respectarea
cerințelor de semnare electronică a documentului în corespundere cu Legea privind semnătura
electronică a documentului electronic nr.91/2014.
6.1.1.38. În rezultatul recepționării Declarațiilor prin intermediul adreselor de e-mail,
persoanele responsabile de evidența corespondenței vor asigura expedierea mesajului de confirmare
a recepționării Declarației cel târziu în ziua următoare lucrătoare.
6.1.1.39. La recepționarea Declarației depuse prin e-mail, persoana responabilă de evidența
corespondenței va aplica ștampila pe Declaraţie corespunzător datei indicate în e-mail-ul remis, cu
mențiunea „e-mail”.
În cazul în care la Declarație sunt anexate careva documente suplimentare (documentul care
confirmă calculul creșterii de capital, documente ce confirmă scutirile utilizate, alte documente),
DDF/DGACM va restitui, în termen de până la 5 zile lucrătoare din momentul recepționării,
documentele atașate cu informarea contribuabilului despre faptul că la recepționarea declarației nu
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se verifică corectitudinea întocmirii declarației și nu se efectuează autentificarea valorilor prezentate
(anexa nr. 6.7).
6.1.1.40. Declarația se consideră recepționată de SFS din momentul expedierii acesteia de
către contribuabil, doar în cazul în care este aplicată semnătura electronică a contribuabilului pe
documentul transmis.
6.1.1.41. În urma recepționării Declarațiilor depuse la adresa electronică, persoana
responsabilă din cadrul Direcției gestionare documente și arhivare, asigură remiterea Declarațiilor
depuse prin e-mail, către DDF/DGACM conform razei de deservire corespunzătoare, nu mai târziu
de ziua următoare lucrătoare.
6.1.1.42. În cazul în care, în procesul verificării, de către DDF/DGACM, s-a stabilit că
Declarația recepționată prin intermediul adresei electronice nu conține elementele obligatorii
prevăzute la pct. 6.1.1.6., se va remite în adresa contribuabilului o înștiințare (anexa nr. 6.5) despre
refuzul recepționării Declarației, în termen de până la 5 zile lucrătoare, indicând cauza refuzului.
6.1.1.43. Pentru Declarațiile depuse de reprezentantul/reprezentantului legal al persoanei
fizice, urmează să fie anexat documentul scanat care confirmă împuternicirile acestuia. În scopul
verificării autenticității semnăturii electronice aplicate pe documentul electronic (format pdf),
urmează a fi accesat site-ul msign.gov.md, cu accesarea meniului „Verifică” și atașarea
documentului ce urmează a fi supus verificării.
6.1.1.44. În cazul în care contribuabilul/reprezentantul/reprezentantul legal optează pentru
prezentarea Declarației în formă scanată semnată olograf, aceasta se remite la adresa de email: cet@sfs.md. Odată cu remiterea Declarației prin intermediul poștei electronice menționate,
urmează a fi indicate în mod obligatoriu datele de contact, pentru a putea fi contactată ulterior
persoana de către funcționarul fiscal responsabil, pentru confirmarea identității.
Email-ul dedicat este gestionat de către DODF din cadrul DGDF.
La recepționarea Declarației, funcționarul fiscal, în termen de trei zile lucrătoare:
- va informa contribuabilul despre posibilitățile legale de depunere a Declarației;
- va stabili motivul solicitării metodei de alternativă stabilită la prezentul punct;
- va iniția identificarea contribuabilului prin solicitarea prezentării copiei actului de identitate
a contribuabilului la adresa de email cet@sfs.md.
Urmare a etapelor parcurse, în cazul confirmării identității persoanei, Declarația se va remite
spre procesare conform Ordinului SFS nr. 396/2019 la DDF Centru din cadrul DGDF.
În cazul în care nu se respectă careva condiție expusă anterior, contribuabilul va fi notificat
despre imposibilitatea de recepționare a Declarației la email-ul persoanei, conform modelului expus
la anexa nr. 6.1.
În cazul recepționării Declarației în formă scanată semnată olograf la adresa electronică a DDF,
persoana responsabilă de gestionarea corespondenței din cadrul DDF va redirecționa mesajul cu
declarația anexată la adresa electronică cet@sfs.md destinată prezentării acesteia.
Exemplu nr.1:
În cazul în care, persoana fizică cetățean Moraru Victoria Ion (numele după căsătorie)
expediază Declarația CET și semnează electronic cu numele Rusu Victoria Ion (numele până la
căsătorie), la verificarea autenticității semnăturii electronice, codul fiscal indicat în Declarație,
urmează să coincidă cu codul fiscal aferent semnăturii electronice.
Exemplu nr.2:
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În cazul în care persoana fizică Moraru Victoria expediază Declarația CET scanată și
semnează electronic cu numele Rusu Vadim, în lipsa documentului care confirmă împuternicirile
acestuia, Declarația nu va fi acceptată și urmează a fi perfectată scrisoarea de refuz, cu motivul
,,lipsa semnăturii contribuabilului sau a documentului care confirmă împuternicirea”.
Recepționarea Declarației corectate
6.1.1.45. În cazul în care contribuabilul de sine stătător a depistat erori în Declarația
prezentată anterior, acesta este în drept să prezinte Declarația corectată în conformitate cu art.188
din Codul fiscal. Această prevedere este valabilă și în cazul în care acesta s-a conformat cerințelor
scrisorii de conformare.
6.1.1.46. Dacă Declarația a fost prezentată după emiterea formularului DIC sau pe perioada
fiscală care a fost supusă controlului fiscal anterior, acesta nu va fi luată în considerare și, respectiv,
nu va fi modificată declarația precedentă.
6.1.2.

Verificarea obligațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit
6.1.2.1. Verificarea obligațiilor persoanelor fizice poate fi inițiată în următoarele cazuri:

- în baza solicitării restituirii impozitului pe venit reținut/achitat în plus;
- în baza riscurilor persoanelor fizice (în continuare lista RPF), lista persoanelor fizice
generată pentru verificare și remisă anual de către DGDF/DGACM;
- în baza notei de constatare privind necesitatea verificării obligației fiscale a soțului/soției
contribuabilului, întocmită de funcționarul fiscal în rezultatul verificării obligației fiscale a
contribuabilului;
- în baza scrisorilor/solicitărilor/indicațiilor DGConformare;
- nerespectării modului de prezentare a Declarației (Forma CET), cu excepția cazurilor în
care a fost inițiată verificarea fiscală prealabilă în conformitate cu capitolul 111 din Codul fiscal.
DGDF va remite anual lista selectată a persoanelor care corespund Riscurilor persoanelor
fizice la impozitul pe venit (RPF) în adresa DDF.
6.1.2.2. Persoanele cu funcție de conducere din cadrul DDF/DGACM, responsabile de
administrarea persoanelor fizice, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data recepționării
listelor RPF, repartizează lista selectată între funcționarii fiscali împuterniciți cu sarcina de
verificare a obligațiilor fiscale.
Examinarea corectitudinii riscurilor stabilite
6.1.2.3. În scopul identificării unor eventuale riscuri aferente impozitului pe venit pentru alte
perioade fiscale decât cea pentru care a fost inițiată procedura de verificare, funcționarul fiscal va
verifica obligațiile fiscale ale persoanei fizice ținând cont de termenul de prescripție, conform
prevederilor art. 264 din Codul fiscal.
6.1.2.4. Termenul de prescripție prevăzut la art. 264 alin. (1) din Codul fiscal nu se extinde
asupra cazului în care contribuabilul solicită restituirea impozitului pe venit achitat în plus la buget.
Astfel, se va supune verificării până la ultima perioadă fiscală, inclusiv cea pentru care se solicită
restituirea impozitului achitat în plus.
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Exemplu nr. 1
Contribuabilul solicită restituirea impozitului pe venit pentru perioada anului 2015 (anul
5), iar conform informației disponibile (fișa de verificare, alte informații), acesta înregistrează
obligații fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada anului 2014 (anul 6).
Astfel, nu se supune verificării perioada anului 2014 (anul 6).
Exemplu nr. 2
Contribuabilul solicită restituirea impozitului pe venit pentru perioada anului 2014 (anul
6), iar conform informației disponibile (fișa de verificare, alte informații), acesta înregistrează
obligații fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada anului 2015 (anul5).
Astfel, se va supune verificării, inclusiv și anul 2015.
6.1.2.5. Urmare a recepționării listei RPF, funcționarul fiscal va examina corectitudinea
obligației fiscale per contribuabil, în scopul aplicării corecte a măsurilor de conformare.
Exemplu:
Nu vor fi aplicate măsuri de conformare față de următorii contribuabili ce se regăsesc în
lista RPF, și anume:
- contribuabili decedați;
- cu obligație fiscală, ce rezultă din Forma IALS, prezentată eronat;
- care nu se deservesc în raza teritorială administrată;
- a cărui perioadă fiscală a fost supusă controlului;
- alte situații care nu prevăd obligația fiscală a contribuabilului.
6.1.2.6. La verificarea obligațiilor generale ale persoanelor fizice cu privire la impozitul pe
venit se consultă informația de pe portalul www.reports.fisc.md, inclusiv raportul FVID– Fișa de
verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit, inclusiv mapa IMPOZIT PE VENIT>IPC21,
TAXI18.
6.1.2.7. În procesul verificării obligațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit
se vor utiliza rapoarte din SIA „CCC”, în special forma CC 01 și forma CC 02, informația din SIA
„Dosarul electronic al contribuabilului”, precum și informația din raportul „Date generale despre
contribuabil”
din
SIA
„REPORTS”,
mapa
„Informația
privind
înregistrarea
contribuabilului”>”Informația de înregistrare a contribuabilului_new”.
În cazul examinării informației din SIA ”Dosarul electronic al contribuabilului” și lista RPF,
se va depista că persoana fizică a migrat și/sau se deservește în cadrul altui DDF, funcționarul fiscal
va asigura în termen de 5 zile, remiterea înștiințării către DDF-ul în raza căreia se deservește, cu
privire la includerea în lista RPF.
6.1.2.8. În cazul în care la momentul examinării informației FVID din lista RPF la persoana
fizică se va depista lipsa obligației privind depunerea Declarației CET și achitării impozitului pe
venit (adică plătitorul de venituri a corectat de sine stătător informația), funcționarul fiscal va
perfecta Nota de constatare (anexa nr. 6.8), cu anexarea informației din baza de date a SFS.
6.1.2.9. În cazul în care s-a constatat că contribuabilul nu a indicat în Declarație codul fiscal
al persoanei întreținute sau al soțului/soției scutirea cărora a utilizat-o, se admite identificarea
acestora de funcționarul responsabil de verificarea obligației prin intermediul Dosarului electronic
al contribuabilului. În cazul identificării reușite nu vor fi întreprinse măsuri de conformare.
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Contribuabilul va depune Declarația cu indicarea codurilor fiscale corecte iar funcționarul fiscal va
întocmi Notă de verificare
6.1.2.10. În cazul în care funcționarul fiscal va constata faptul decesului persoanei fizice,
acesta urmează să înceteze procedura de verificare cu întocmirea Notei de constatare (anexa nr. 6.8)
și să anexeze informația justificativă din Dosarul electronic al contribuabilului sau certificatul de
deces.
6.1.2.11. În cazul în care persoana este inclusă în listă ca urmare a prezentării eronate de
plătitorul de venituri a Notei de informare (codul fiscal eronat al beneficiarului veniturilor, codul
fiscal al persoanei întreținute sau codul eronat al sursei de venit), funcționarul fiscal responsabil va
întocmi o Notă către șeful DDF/DGACM care patronează activitatea funcționarului respectiv, cu
propunerea de a iniția procedura de conformare voluntară a plătitorului de venituri.
La rândul său, șeful DDF/DGACM va dispune persoanelor responsabile de verificarea
plătitorilor de venituri inițierea și întreprinderea măsurilor de conformare voluntară față de aceștia.
În cazul în care plătitorul de venituri se deservește în alt DDF, șeful DDF care a recepționat
Nota, va dispune persoanelor responsabile de deservirea persoanelor juridice perfectarea unei
solicitări în adresa șefului DDF în subordinea căruia se află, care la rândul său va dispune inițierea
măsurilor de conformare voluntară față de acesta.
În cazul în care plătitorul de venituri, la orice etapă, corectează Nota informativă, funcționarul
fiscal responsabil de verificarea obligației fiscale a persoanei fizice va întocmi Nota de constatare
(anexa nr. 6.8).

Măsuri de conformare
6.1.2.12. Ca urmare a identificării riscurilor, funcționarul fiscal va purcede la aplicarea
măsurilor de conformare.
La aplicarea măsurilor de conformare, funcționarul fiscal va acționa conform principiului
examinării obligației fiscale în ordine descrescătoare (de la suma obligației fiscale mare la cea
mică).
Toate documentele/actele aferente acțiunilor de conformare (inclusiv Notele de constatare și
Notele de verificare cu documentele atașate la ele) urmează a fi digitizate în SIA „Dosarul electronic
al contribuabilului”, conform Ordinului SFS nr.617 din 09.11.2018 cu privire la lansarea în
exploatare a SIA „Digitizarea documentelor aferente contribuabililor”.
6.1.2.13. Funcționarul fiscal va remite, la adresa de domiciliu a acestora, scrisoare de
conformare simplă (conform anexei nr.6.9), prin acordarea unui termen de până la 15 zile
calendaristice din momentul întocmirii.
În cazul în care în informația despre contribuabil nu este indicată adresa de domiciliu
scrisoarea de conformare va fi expediată la ultima adresă de domiciliu a contribuabilului cu scrisoare
recomandată. Ultima adresă de domiciliu urmează a fi identificată prin interpelarea IP ,,ASP”.
Ulterior, se va contacta telefonic contribuabilul și se va concretiza dacă acesta a recepționat
scrisoarea de conformare. În cazul în care contribuabilul informează despre nerecepționarea scrisorii
respective, se va conveni asupra modalității de înmânare a scrisorii.
La identificarea datelor de contact (telefon, e-mail) se vor utiliza Sistemele informaționale ale
SFS.
6.1.2.14. În cazul în care contribuabilul nu s-a prezentat la subdiviziunea structurală a SFS,
în condițiile prevăzute de pct. 6.1.2.13., funcționarul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data
termen stabilită, va remite scrisoarea de conformare, cu aviz de recepție, la domiciliul acestuia.
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Concomitent, copiile scrisorii de conformare (cu mențiunea „COPIE”, sus în colțul drept al
filei) se vor expedia la alte adrese ale bunurilor imobile cu destinație locativă deținute în proprietate,
conform Registrul bunurilor imobile deținut de IP „Agenția Servicii Publice”. Accesările în
Registrul bunurilor imobile vor fi notate de către funcționarii fiscali în Registrul de evidență a
interpelărilor la resursele informaționale instituționale, conform Ordinului SFS nr. 612 din
27.12.2019.
6.1.2.15. În cazul în care persoana fizică nu dispune de alte bunuri imobile cu destinație
locativă și/sau nu s-a prezentat la DDF/DGACM conform scrisorilor de conformare expediate
recomandat, la care oficiul poștal a restituit avizul de recepție/livrare/de înscriere, cu mențiunea de
nerecepționare a acesteia de către persoana fizică, persoana responsabilă de verificarea obligațiilor,
în timp de 5 zile lucrătoare de la data restituirii avizului de recepție, prin intermediul raportului
“Lista angajatorilor care a calculat CASS aferente unui angajat” din SIA „REPORTS”, mapa
IMPOZIT PE VENIT>IPC21, va identifica, după caz, potențialul angajator identificat în decursul
ultimelor 3 luni din momentul verificării, la care contribuabilul se prezintă în calitate de angajat.
Ulterior, în cazul în care, la momentul verificării, se constată că persoana fizică este angajată
la entitatea identificată, se va contacta telefonic angajatorul, conform scenariilor.
Dacă în urma acțiunilor întreprinse persoana fizică nu s-a conformat, funcționarul fiscal va
expedia scrisoarede conformare recomandată ,, plic în plic” la dresa juridică a entității, pentru a fi
transmisă destinatarului-persoana persoana fizică angajată.
Exemple de comunicare cu contribuabilii:
Scenariul 1
- Bună ziua stimate Contribuabil,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului Fiscal de
Stat.
Nume, prenume

funcția

- Permiteți-ne să Vă adresăm o întrebare?
- Nu. (nu doresc)
- Ne cerem scuze pentru deranj. O zi frumoasă în continuare.
Scenariul 2
- Bună ziua stimate Contribuabil,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului Fiscal de
Stat.
Nume, prenume

funcția

- Permiteți-ne să Vă adresăm o întrebare?
- Nu. (nu am timp)
- Ne cerem scuze pentru deranj. Dar, puteți să ne spuneți când putem să revenim?
- Peste o oră.
- Da, mulțumim. O zi frumoasă în continuare.
Scenariul 3
- Bună ziua stimate Contribuabil,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului Fiscal de
Stat.
Nume, prenume

funcția

- Permiteți-ne să Vă adresăm o întrebare?
- Da.
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- Conform informațiilor din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat,
Domnul__________/Doamna__________ este angajat al entității Dumneavoastră. Puteți să ne
confirmați sau infirmați aceasta?
- Nu. (nu este angajat)
- Ne cerem scuze pentru deranj. O zi frumoasă în continuare.
Scenariul 4
- Bună ziua stimate Contribuabil,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului Fiscal de
Stat.
Nume, prenume

funcția

- Permiteți-ne să Vă adresăm o întrebare?
- Da.
- Conform
informațiilor
din
Sistemul
Informațional,
Domnul__________/Doamna__________ este angajat al entității Dumneavoastră. Puteți să ne
confirmați sau infirmați aceasta?
- Da. (este așa angajat)
- Am putea, respectuos, prin intermediul DVS să ne furnizați datele de contact ale
Dlui_________/Dnei___________ sau să-l/să o informați să ne contacteze la numărul de
telefon ______________ pentru a da claritate unor aspecte fiscale.
- Vă mulțumim frumos pentru suportul DVS. O zi frumoasă în continuare.
6.1.2.16. În cazul în care contribuabilul nu s-a prezentat la data prevăzută în scrisoarea de
conformare, conform pct. 6.1.2.13. și DDF/DGACM nu dispune de confirmarea înmânării de către
angajator a scrisorii respective către contribuabilul vizat, sau contribuabilul nu este angajat în
câmpul muncii se va verifica în SIA ,,Dosarul electronic al contribuabilului” dacă acesta se află în
relații de căsătorie.
În situația în care adresa de domiciliu a contribuabilului diferă de adresa de domiciliu a
soțului/soției, scrisoarea de conformare se va remite în adresa acestuia/acesteia.
Concomitent, se vor întreprinde și acțiuni de conformare prin intermediul contactării
telefonice a soțului/ soției (privind informarea despre obligativitatea de prezentare a soției/soțului
la sediul SFS aferent pasibilelor obligații fiscale).
Exemplu de comunicare - Soț/Soție:
Scenariul 1
- Bună ziua stimate Domn /stimată Doamnă____________,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului Fiscal de
Stat.
Nume, prenume

funcția

- Permiteți-ne să Vă adresăm o întrebare?
- Nu. (nu am timp)
- Ne cerem scuze pentru deranj. Dar, puteți să ne spuneți când putem să revenim?
- Peste o oră.
- Da, mulțumim. O zi frumoasă în continuare.
Scenariul 2
- Bună ziua stimate Domn /stimată Doamnă____________,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului Fiscal de
Stat.
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Nume, prenume

funcția

- Permiteți-ne să Vă adresăm o întrebare?
- Nu. (nu dorește să fie deranjat)
- Ne cerem scuze pentru deranj. O zi frumoasă în continuare.
Scenariul 3
- Bună ziua stimate Domn /stimată Doamnă____________,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului Fiscal de
Stat.
Nume, prenume

funcția

- Permiteți-ne să Vă adresăm o întrebare?
- Da.
- Domnul__________/Doamna__________ este soțul/soția DVS?
- Nu.
- Dar Vă este cunoscut Domnul
/Doamna____________?
- Nu.
- Ne cerem scuze pentru deranj. O zi frumoasă în continuare.
Scenariul 4
- Bună ziua stimate Domn /stimată Doamnă____________,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului Fiscal de
Stat.
Nume, prenume

funcția

- Permiteți-ne să Vă adresăm o întrebare?
- Da.
- Domnul
/Doamna____________este soțul/soția DVS?
- Nu.
- Dar Vă este cunoscut Domnul
/Doamna____________?
- Da.
- Am
putea,
respectuos,
prin
intermediul
DVS
să
îi
comunicăm
Dlui_________/Dnei___________
despre o posibilă obligație fiscală. În acest caz,
Dl___________ Dna_________ ar putea să se apropie la sediul Serviciului Fiscal de Stat, la adresa
__________________ pe parcursul zilelor de luni până vineri în intervalul orelor 7:30-16:00 cu
pauza de masă între 12:00-12:30.
Totodată, dacă apar careva întrebări suplimentare nu ezitați să ne contactați la numărul de
telefon_______________.
- Vă mulțumim frumos pentru suportul DVS. O zi frumoasă în continuare.
6.1.2.17. În cazul în care pe parcursul măsurilor de conformare întreprinse, se constată faptul
că contribuabilul se află peste hotarele țării, urmează a fi întocmită o Notă informativă către
DGConformare, cu descrierea măsurilor de conformare întreprinse, a temeiului de efectuare a
conformării și cu propunerea privind inițierea/stoparea acțiunilor de verificare. În funcție de
răspunsul parvenit de la DGConformare, DDF/DGACM va dispune inițierea controlului fiscal sau
va întocmi Nota de constatare (anexa nr. 6.8).
6.1.2.18. Dacă contribuabilul nu a fost posibil de identificat pentru clarificarea situației,
funcționarul fiscal în timp de 5 zile lucrătoare de la momentul epuizării acțiunilor de identificare a
persoanei fizice, va remite în adresa acesteia o citație aferentă verificării obligației fiscale la
impozitul pe venit conform modului stabilit în art. 226 din Codul fiscal, prin intermediul oficiului
poștal cu scrisoare recomandată.
191

6.1.2.19. În cazul în care, citația prevăzută în pct. 6.1.2.18, nu a fost recepționată de către
contribuabil, funcționarul fiscal în timp de 5 zile lucrătoare de la momentul recepției avizului poștal,
va asigura comunicare prin publicitate în conformitate cu prevederile art. 1291 din Codul fiscal.
Comunicarea citației se efectuează cu respectarea termenelor de 15 zile calendaristice,
prevăzute la art. 1291 alin. (42) din Codul fiscal, precum și de 3 zile lucrătoare prevăzute la art. 226
alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.
Exemplu:
La data de 01.02.2021, oficiul poștal a restituit citația cu mențiunea „nereclamat”. Astfel,
funcționarul fiscal va ține cont de următoarele termene:
- la data de 04.02.2021 a fost publicată citația pe pagina web a SFS și pe panoul informativ
al SFS;
- la data de 19.02.2021, citația se consideră adusă la cunoștința contribuabilului;
- contribuabilul urmează a fi citat la oficiul SFS nu mai devreme de data de 21.02.2021.
6.1.2.20. Pe parcursul perioadei de conformare benevolă (scrisoare de conformare /citare la
SFS), pot surveni următoarele situații:
- Depunerea declarației;
- Lipsa declarației;
- Solicitarea acordării unui termen pentru a prezenta declarația.
Depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit
6.1.2.21. În cazul în care contribuabilul se conformează și depune declarația, funcționarul
fiscal va contrapune datele deținute de SFS şi a documentelor confirmative prezentate de către
contribuabil, inclusiv cu Declarația depusă.
În cazul în care în rezultatul contrapunerii se va constata că:
a) contribuabilul nu are obligații de achitare a impozitului pe venit, funcționarul fiscal va
întocmi Nota de verificare (anexa nr. 6.10);
b) contribuabilul are obligații de achitare a impozitului pe venit sau declarația depusă
întrunește aspecte privind încălcarea prevederilor Codului fiscal aferent modului de întocmire și
reflectare a veniturilor, funcționarul fiscal va iniția controlul fiscal prin metoda de verificare
tematică la oficiul SFS.
Exemplu:
În cazul în care contribuabilul insistă asupra prezentării Declarației cu impozit spre plată în
mărime de 0 lei, iar ca urmare a documentelor disponibile/ prezentate de contribuabil rezultă
obligație fiscală în mărime de 500 lei (fiind apreciată greșit baza valorică de către contribuabil la
determinarea creșterii de capital), funcționarul fiscal urmează să inițieze procedura de inițiere a
controlului fiscal.
6.1.2.22. În cazul în care contribuabilul se conformează și depune declarația, însă în baza
documentelor prezentate nu poate fi determinată obligația fiscală și refuză prezentarea documentelor
sau altor informații relevante în determinarea obligației fiscale, funcționarul fiscal emite în termen
de 5 zile lucrătoare Decizia privind inițierea controlului.
Lipsa declarației cu privire la impozitul pe venit
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6.1.2.23. În cazul în care contribuabilul în urma informării nu reacționează la scrisoarea de
conformare/ citație sau refuză prezentarea declarației, funcționarul fiscal emite în termen de 5 zile
lucrătoare Decizia privind inițierea controlului.
Solicitarea acordării unui termen pentru a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit
6.1.2.24. În cazul în care contribuabilul informează DDF/DGACM despre imposibilitatea de
a se prezenta până la data stabilită în scrisoarea de conformare/citație, din motive obiective, urmează
a fi acordat un termen suplimentar de până la 35 de zile calendaristice.
6.1.2.25. La acordarea unui termen suplimentar, funcționarul fiscal va întocmi o Notă în adresa
conducerii DDF/DGACM, cu informarea despre solicitarea unui nou termen de prezentare a
Declarației.
6.1.2.26. În situația în care a expirat termenul acordat suplimentar, însă contribuabilul așa și
nu s-a prezentat la DDF/DGACM, funcționarul fiscal emite în termen de 5 zile lucrătoare Decizia
privind inițierea controlului.
Aspecte practice privind verificarea obligației fiscale
6.1.2.27. În cazul în care contribuabilul a înregistrat riscuri privind declararea obligațiilor
fiscale pentru 4 perioade fiscale (conform termenului de prescripție), și în urma verificării
funcționarul fiscal constată că, într-o perioadă fiscală contribuabilul are obligații privind achitarea
impozitului pe venit, iar în altă perioadă fiscală nu apar obligații fiscale privind achitarea impozitului
pe venit, se vor întreprinde următoarele măsuri:
- funcționarul fiscal va întocmi Nota de verificare pentru perioada fiscală în care nu au fost
stabilite obligațiuni fiscale de achitare a impozitului pe venit;
- pentru perioada fiscală în care au fost stabilite obligații fiscale privind achitarea impozitului
pe venit, funcționarul fiscal va iniția pentru perioadele fiscale respective controlul fiscal prin metoda
de verificare tematică la oficiul SFS, conform procedurii descrise în pct. 6.1.1.16. din subcapitolul
6.1.1 „Prezentarea și recepționarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit”;
6.1.2.28. În cazul prezentării tardive a Declarației, se admite identificarea informației cu
privire la scutirile utilizate (persoane întreținute) de către contribuabil, prin intermediul Dosarului
electronic al contribuabilului. În cazul lipsei informației sau a informației parțiale disponibile,
reflectate în Dosarul electronic al contribuabilului, funcționarul responsabil de verificarea obligației,
va solicita de la contribuabil prezentarea documentelor confirmative a scutirilor utilizate.
6.1.2.29. În cazul în care contribuabilul de sine stătător a depistat erori în Declarația prezentată
anterior, precum și în cazul în care contribuabilul nu are obligația prezentării dării de seamă, dar
descoperă că au fost efectuate greșit calculul și plata impozitului, acesta este în drept să prezinte
Declarația corectată în conformitate cu art. 188 din Codul fiscal.
Această prevedere este valabilă și în cazul în care persoana s-a conformat cerințelor scrisorii
de conformare.
Dacă urmare a prezentării dării de seamă corectate apar obligații fiscale suplimentare și
acestea sunt achitate până la anunțarea unui control fiscal, amenda prevăzută la art. 260 alin. (1) și
261 alin. (4) din Codul fiscal nu se aplică. În situația dată se calculează majorarea de întârziere
(penalitatea) în conformitate cu prevederile art. 228 din Codul fiscal, dar nu mai mult decât obligația
fiscală corespunzătoare.
6.1.2.30. În cazul în care, persoana fizică a utilizat eronat scutirile, acesta urmează să depună
Declarația cu privire la impozitul pe venit corectată, după caz, pentru fiecare perioadă fiscală, unde
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va indica cuantumul întreg al scutirilor la care acesta a avut dreptul, cu recalcularea obligației
privind impozitul pe venit.
6.1.2.31. În cazul în care căsătoria a avut loc pe parcursul anului fiscal, dreptul de a beneficia
de scutirea suplimentară pentru soț/soție, se apreciază pornind de la prevederile art.34 din Codul
fiscal și statutul persoanei la situația din 31 decembrie a anului în care s-a solicitat scutirea.
Exemplu
Persoana fizică, supusă verificării, a beneficiat pe parcursul perioadei fiscale de scutirea
suplimentară acordată soției (soțului), iar soția (soțul) a beneficiat, pentru perioada respectivă de
scutirea personală (inclusiv majoră), funcționarul fiscal va întocmi o Notă de constatare către
conducerea DDF/DGACM și va propune verificarea obligației fiscale a soțului/soției
contribuabilului și, după caz, va iniția controlul la persoanele vizate conform prevederilor art. 215
din Codul fiscal.
În situația în care soția (soțul) are viza de domiciliu în alt DDF decât cel care efectuează
verificarea contribuabilului, funcționarul fiscal va întocmi Nota de constatare către conducerea
DDF/DGACM și scrisoarea în adresa DDF în care se deservește soția (soțul).
6.1.2.32. Dacă pe parcursul anului fiscal soții întrerup relațiile de căsătorie, în cazul în care
unul dintre ei a beneficiat de scutirea soțului (soției), la prezentarea declarației, fiecare dintre ei se
va folosi numai de scutirea personală, cu recalcularea respectivă a obligației privind impozitul pe
venit.
6.1.2.33. În cazul decesului soțului/soției pe parcursul anului fiscal, subiectul este în drept să
utilizeze scutirea suplimentară pentru soț/soție, în cuantum întreg, cu condiția că acesta nu a
beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutirea personală.
6.1.2.34. La acordarea concediului de maternitate pe parcursul anului fiscal, subiectul este în
drept să beneficieze de scutirile la care are dreptul până la finele anului.
6.1.2.35. În cazul în care persoanele întreținute se nasc pe parcursul anului fiscal,
contribuabilul poate beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute, în cuantum întreg, pentru
perioada în care s-a născut. Similar se va proceda și în cazul în care persoana întreținută a decedat
pe parcursul anului fiscal.
6.1.2.36. Pentru facilitarea identificării sumei scutirilor utilizate pentru perioadele anterioare,
în Tabelul nr.1 este prezentat istoricul scutirilor pentru perioadele 2012-2022.

Tabelul nr.1

Istoric al scutirilor pentru perioadele 2012-2022
Persoane întreținute
Anul

P

M

S

Sm
N

H

2022

27000*

31500*

Anulată

19800

9000

19800

2021

25200*

30000*

Anulată

18900

4500

18900

Venitul ce nu
depășește
11280
11280

Suma
venit

Cota%

Fără prag de
impozitare
Fără prag de
impozitare

12 %
12 %
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Fără prag de
impozitare
Fără prag de
impozitare
Fără prag de
impozitare

12 %

8460

< 24750
> 24750

7%
18%

10620

10620

2256

10128

10128

15060

2256

10128

10128

9516

14148

2124

9516

9516

13560

9120

13560

2040

9120

9120

2012
8640
12840
*Venitul impozabil nu depășește 360 000 lei

8640

12840

1920

8640

8640

< 31140
> 31140
< 29640
> 29640
< 29640
> 29640
< 27852
> 27852
< 26700
> 26700
< 25200
> 25200

7%
18%
7%
18%
7%
18%
7%
18%
7%
18%
7%
18%

2020

24000*

30000*

11280

18000

3000

18000

11280

2019

24000

30000

11280

18000

3000

18000

11280

2018 et. II
3 luni
2018 et. I
9 Luni

6000

7500

2820

4500

750

4500

2820

8460

12600

8460

12600

1890

8460

2017

10620

15840

10620

15840

2340

2016

10128

15060

10128

15060

2015

10128

15060

10128

2014

9516

14148

2013

9120

12 %
12 %

6.1.2.37. În cazul în care contribuabilul nu a fost posibil de identificat și nu are adresa de
domiciliu, urmează a fi întocmită o Notă informativă către DGConformare, cu descrierea măsurilor
de conformare întreprinse, a temeiului de efectuare a conformării și cu propunerea privind
inițierea/suspendarea/încetarea acțiunilor de verificare. În funcție de răspunsul parvenit de la
DGConformare, DDF/DGACM va dispune inițierea controlului fiscal sau va întocmi Nota de
constatare.
Verificarea obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice ce nu sunt de acord cu informația
disponibilă în SI al SFS
6.1.2.38. Dacă în cadrul verificării obligațiilor fiscale s-a constatat că persoana fizică nu este
de acord cu informația disponibilă în SI al SFS, aceasta prezintă o Cerere privind efectuarea
verificărilor suplimentare (anexa nr. 6.11), anexând la ea documente relevante solicitării respective.
6.1.2.39. Funcționarul fiscal responsabil de administrarea persoanelor fizice va întocmi o
Notă către șeful DDF/DGACM care patronează activitatea funcționarului respectiv, cu anexarea
cererii contribuabilului.
La rândul său, șeful DDF/DGACM va dispune persoanelor responsabile de verificarea
plătitorilor de venituri, inițierea și întreprinderea măsurilor de conformare voluntară față de aceștia
(contactarea contribuabilului, efectuarea vizitelor fiscale, etc.).
În cazul în care plătitorul de venituri se deservește în cadrul altei DDF, șeful DDF care a
recepționat Nota, va dispune persoanelor responsabile de deservirea persoanelor juridice perfectarea
unei solicitări în adresa șefului DDF în raza căruia plătitorul de venituri se deservește, despre
dispunerea inițierii măsurilor de conformare voluntară față de acesta.
Procedura de verificare a obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit ale persoanei în cauză
se va suspenda până la comunicarea de către persoana responsabilă de verificarea corectitudinii
dărilor de seamă din momentul stabilirii veridicității informației deținute.
6.1.2.40. În situația în care plătitorul de venituri nu se conformează, iar în cadrul vizitei
fiscale se constată că datele prezentate de plătitor conțin erori, urmează a fi înștiințată în termen de
3 zile lucrătoare DGConformare, pentru dispunerea verificărilor de rigoare.
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6.1.2.41. Controlul se va efectua de către DGControl, cu întocmirea actului de control și,
după caz, a deciziei cu informarea ulterioară a solicitantului privind rezultatele controlului.
Prelungirea argumentată a controlului fiscal se va efectua în termen de până la 5 zile lucrătoare.
6.1.2.42. În cazul în care se confirmă veridicitatea datelor introduse de plătitorul de venituri,
urmează ca DDF/DGACM să informeze contribuabilul despre rezultatele verificării. Concomitent,
în adresa contribuabilului se va remite o scrisoare de conformare (anexa nr.6.9) în care se va stipula
că acesta urmează în termen de până la 5 zile lucrătoare să se conformeze.
6.1.2.43. În cazul în care, după efectuarea controlului fiscal și ca urmare a corectării Notei
de informare privind salariul și alte plăți efectuate în folosul angajaților de către plătitorul de
venituri, funcționarul fiscal va întreprinde următoarele acțiuni:
- dacă contribuabilul nu înregistrează obligație fiscală, funcționarul fiscal va întocmi Nota de
constatare;
- dacă contribuabilul înregistrează obligație fiscală, acesta urmează să se conformeze.
(depunerea/corectarea Declarației).
Procedura de efectuare a controlului fiscal prin metoda de verificare tematică din oficiul SFS
6.1.2.44. În cadrul efectuării controlului fiscal, determinarea obligației fiscale aferente
impozitului pe venit, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 264 din Codul fiscal, ținând
cont de procedura prevăzută la pct. 6.1.2.5.
6.1.2.45. Inițierea controlului fiscal se va efectua în următoarele cazuri:
- prezentarea tardivă a declarației, cu obligația de achitare a impozitului pe venit, cu excepția
cazului în care persoana fizică a depus Declarația, în conformitate cu prevederile art. 22615 alin. (23)
din Codul fiscal;
- prezentarea declarației cu informație neveridică/ parțial veridică;
- neprezentarea declarației;
- indicațiile/ scrisorile DGConformare;
- restituirea impozitului pe venit;
- verificarea obligației fiscale a soțului/soției contribuabilului, în rezultatul verificării
obligației fiscale a contribuabilului.
6.1.2.46. La efectuarea controlului fiscal participă, de regulă, un funcționar fiscal. La decizia,
șefului DDF/DGACM, pentru efectuarea controlului fiscal pot fi desemnați doi funcționari fiscali.
6.1.2.47. În procesul pregătirii către inițierea controlului fiscal cameral aferent neprezentării
declarației sau prezentării declarației, însă în baza documentelor prezentate nu poate fi determinată
obligația fiscală și contribuabilul refuză prezentarea documentelor sau altor informații relevante în
determinarea obligaţiei fiscale, funcționarul fiscal va examina toate informațiile disponibile SFS cât
și va înainta interpelări la autorități pentru prezentarea actelor translative de proprietate, și anume:
- IP ,,ASP”/notarul care a înregistrat tranzacția – în cazul în care contribuabilul a înstrăinat
bunuri imobile vizualizate în Dosarul electronic al contribuabilului/Registrul bunurilor imobile (ecadastru), și alte bunuri mobile (autovehicule) – în toate cazurile, conform anexei nr.6.12;
- ISST „Intehagro” - pentru mecanisme agricole înstrăinate – în cazurile în care sunt bănuieli
rezonabile.
Informația va fi utilizată la determinarea venitului din creșterea de capital.
6.1.2.48. Controlul fiscal cameral prin metoda de verificare tematică, conform art. 215 alin.
(4) din Codul fiscal, poate fi efectuat numai în temeiul unei Deciziei privind inițierea controlului
(formularul DIC*).
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*Modelul formularului DIC și modalitatea de completare a acestuia sunt prevăzute în Ordinul
SFS nr. 245 din 31 mai 2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului
și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea
controlului (DIC).
Evidența DIC se efectuează în Registrul electronic privind evidența deciziilor de inițiere a
controlului fiscal, conform anexei nr. 6.13.
În scopul neadmiterii pierderii datelor înregistrate, funcționarul fiscal responsabil va imprima
datele introduse în Registrul electronic cel puțin o dată în lună, cu asigurarea ordinei cronologice a
datelor.
6.1.2.49. Formularul DIC va fi emis în decurs de 5 zile lucrătoare de la data survenirii
temeiurilor prevăzute la pct. 6.1.2.46.
6.1.2.50. În situația în care contribuabilul se prezintă la DDF/DGACM, formularul DIC se
înmânează personal contribuabilului, contra semnătură. Dacă contribuabilul refuză să primească o
copie a formularului DIC, funcționarul fiscal va face înscrierea ,,A refuzat să primească o copie” și
va aplica data și semnătura, iar copia formularului DIC se va înmâna/expedia recomandat odată cu
actul de control.
Similar se va proceda și în situația în care controlul fiscal este inițiat în lipsa contribuabilului.
6.1.2.51. În funcție de complexitatea cazului examinat, funcționarul fiscal va efectua controlul
și va întocmi actul de control în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data inițierii controlului
fiscal.
6.1.2.52. În funcție de complexitatea cazului (lipsa documentelor sau necesitatea prezentării
de către contribuabil a documentelor suplimentare la întocmirea actului de control sau interpelării
altor autorități), în baza unei note argumentate, conducerea DDF/DGACM care exercită controlul
fiscal poate să decidă prelungirea controlului fiscal sau sistarea acestuia, conform termenului
prevăzut la art. 216 alin. (4) din Codul fiscal. Perioada sistării controlului nu se include în durata
efectuării controlului, ultima fiind calculată din ziua începerii lui până la ziua semnării actului de
control, inclusiv.
6.1.2.53. La finalizarea controlului fiscal, conform art. 215 alin. (4) din Codul fiscal, se
întocmește un act de control fiscal. Forma actelor de control sunt prevăzute în anexa nr. 6.14. Actul
de control va fi întocmit cu respectarea prevederilor art. 216 alin. (6) din Codul fiscal.
6.1.2.54. În actul de control se va indica dacă controlul fiscal a fost efectuat în prezența sau în
lipsa contribuabilului. De asemenea, se va indica și adresa DDF/DGACM la care contribuabilul
urmează să depună dezacord în situația în care acesta nu este de acord cu rezultatele controlului
fiscal.
6.1.2.55. Pentru controalele fiscale camerale, în cazul care contribuabilul este de acord cu
rezultatele controlului, în actul de control va fi indicat textul prin care contribuabilul își manifestă
acordul cu rezultatele controlului, precum și faptul examinării cazului de încălcare a legislației fără
respectarea termenului de 15 zile de prezentare a dezacordului precum și în lipsa acestuia. În acest
caz, nu va fi necesară prezentarea unei cereri suplimentare, cât și a citației privind examinarea
cazului de încălcare a legislației.
6.1.2.56. Participanții la control vor semna actul de control fiscal pe foaia care conține text (se
interzice de a semna foaia curată).
6.1.2.57. Actul de control fiscal urmează a fi semnat de către contribuabil numai după
prezentarea de către acesta funcționarului fiscal a actelor de identitate pentru identificarea acestuia
în persoana respectivă sau a reprezentantului/ reprezentantului legal.
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6.1.2.58. În cazul în care controlul fiscal se efectuează cu participarea contribuabilului,
contribuabilul supus verificării este obligat să semneze actul de control, indiferent de faptul dacă
este sau nu de acord cu rezultatele controlului fiscal.
6.1.2.59. În partea finală a actului de control se face mențiunea ,,un exemplar al actului de
control am primit”, în dreptul căreia contribuabilul /reprezentantul/ reprezentantul legal se semnează
şi indică data primirii actului.
6.1.2.60. La cererea scrisă a contribuabilului, actele SFS (DIC, actul de control, citația, decizia
asupra cazului de încălcare), pot fi comunicate și prin alte mijloace care să asigure confirmarea
primirii (e-mail, fax etc.).
6.1.2.61. Dacă contribuabilul din diferite motive refuză de a primi sub semnătură un exemplar
al actului de control, funcționarul fiscal va nota sub semnătura aplicată de acesta următoarele: ,,A
refuzat semnarea și primirea actului de control. Un exemplar al actului de control se expediază prin
intermediul oficiului poștal” și se va indica data. În acest caz, data finalizării controlului se consideră
data semnării actului de control doar de către funcționarii fiscali.
Actul de control se expediază contribuabilului în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data
semnării actului de control de către funcționarul fiscal.
În cazul expedierii actului de control prin intermediul oficiului poștal, acesta se expediază cu
scrisoare recomandată. Avizul de primire cu mențiunea „recepționat”, eliberat de oficiul poștal, se
anexează la actul de control şi servește drept document justificativ ce confirmă primirea de către
contribuabil a actului de control.
6.1.2.62. În cazul în care actul de control fiscal nu a fost recepționat prin intermediul oficiului
poștal, fiind restituit cu mențiunea „plecat”, „nereclamat” sau „refuzat”, DDF/DGACM în decurs
de 5 zile lucrătoare va iniția procedura de comunicare prin publicitate a actului de control și a
formularului DIC, conform art. 1291 din Codul fiscal (anexa nr. 6.16).
În anunțul de comunicare prin publicitate, va fi indicat faptul emiterii actului de control și a
formularului DIC.
6.1.2.63. În situația în care controlul fiscal se efectuează în lipsa contribuabilului, funcționarul
fiscal va nota sub semnătura aplicată de acesta: ,,Un exemplar al actului de control se expediază prin
intermediul oficiului poștal”.
Actul de control se expediază contribuabilului în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data
semnării actului de control de către funcționarul fiscal.
6.1.2.64. Actele de control se înregistrează în Registrul electronic de evidență a actelor de
control (anexa nr. 6.17) în ziua semnării actului de control de către funcționarul fiscal sau cel târziu
în ziua lucrătoare imediat următoare.
În scopul neadmiterii pierderii datelor înregistrate, funcționarul fiscal responsabil va
imprima datele introduse în Registrul electronic cel puțin o dată în lună, cu asigurarea ordinei
cronologice a datelor.
6.1.2.65. Un exemplar al actului de control fiscal rămâne la DDF/DGACM care a efectuat
controlul, iar celălalt exemplar al actului de control concomitent cu formularul DIC vor fi înmânate
(contra semnătură) /expediate (în caz de refuz/neprezentare) cu aviz recomandat persoanei fizice
supuse controlului fiscal.
6.1.2.66. În cazul în care contribuabilul nu este de acord cu rezultatele controlului, acesta, în
conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, este obligat să prezinte în scris, în
termen de 15 zile calendaristice de la data semnării actului (data recepționării prin intermediul
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oficiului poștal/ comunicării prin publicitate) dezacordul cu argumente care confirmă poziția
contribuabilului, anexând la dezacord documentele confirmative respective.
Exemplu:
În situația în care actul de control a fost semnat și înmânat contribuabilului la data de 1
februarie 2021, termenul limită de depunere a dezacordului este data de 16 februarie 2021.
6.1.2.67. Dezacordul depus de către contribuabil la o altă subdiviziune SFS decât cea care
examinează cazul de încălcare a legislației, se expediază în ziua recepționării acestuia sau în ziua
lucrătoare următoare în adresa subdiviziunii SFS care examinează cazul de încălcare a legislației.
Examinarea cazului de încălcare a legislației. Modul de adoptare şi conținutul deciziei
asupra cazului de încălcare a legislației
6.1.2.68. Cazul de încălcare fiscală se examinează de către DDF/DGACM care a efectuat
controlul fiscal.
6.1.2.69. Termenul de examinare a cazului de încălcare a legislației este de 15 zile din data:
- prezentării dezacordului la actul de control – dacă a fost prezentat la timp;
- expirării termenului de prezentare a dezacordului – dacă nu a fost prezentat sau dacă a fost
prezentat cu întârziere, cu emiterea deciziei de prelungire a termenului de examinare a cazului de
încălcare;
- la mențiunea contribuabilului în actul de control fiscal că este de acord cu rezultatele
controlului, examinarea cazului de încălcare a legislației poate fi efectuată fără respectarea
termenului de prezentare a dezacordului, prevăzut la art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, și fără a fi
necesară citarea.
6.1.2.70. Cazul de încălcare fiscală se examinează în prezența persoanei trase la răspundere
pentru săvârșirea încălcării la DDF/DGACM care a efectuat controlul fiscal ori în alt loc stabilit de
Serviciul Fiscal de Stat. Contribuabilul persoană fizică își exercită drepturile procedurale personal,
printr-un reprezentant sau în comun cu reprezentantul său.
6.1.2.71. Funcționarul fiscal va anunța persoana fizică trasă la răspundere pentru încălcare
fiscală în scris prin citație despre locul, data şi ora examinării cazului. Citaţia se înmânează cu cel
puțin 3 zile lucrătoare înainte de data la care persoana fizică citată trebuie să se prezinte la
DDF/DGACM.
6.1.2.72. Citaţia privind examinarea cazului de încălcare a legislației se întocmește în 2
exemplare, unul dintre care se expediază contribuabilului prin scrisoare recomandată prin
intermediul Î.S. ,,Poșta Moldovei” sau se înmânează acestuia contra semnătură, iar altul se coase în
dosarul materialelor controlului.
6.1.2.73. În cazul expedierii citației prin intermediul oficiului poștal, aceasta se expediază cu
scrisoare recomandată. Avizul de primire cu mențiunea „recepționat”, eliberat de oficiul poștal, se
anexează la materialele controlului şi servește drept document justificativ ce confirmă primirea de
către contribuabil a citației.
6.1.2.74. În cazul în care citația nu a fost recepționată prin intermediul oficiului poștal, fiind
restituită cu mențiunea „plecat”, „nereclamat” sau „refuzat”, DDF/DGACM va emite o decizie
privind prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației, conform art. 246
alin. (2) din Codul fiscal (anexa nr. 6.18).
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În decurs de 5 zile lucrătoare de la momentul emiterii deciziei privind prelungirea termenului
de examinare a cazului de încălcare a legislației, DDF/DGACM va iniția procedura de comunicare
prin publicitate a citației la examinarea cazului de încălcare a legislației, conform art. 1291 din Codul
fiscal.
Comunicarea citației se efectuează cu respectarea termenelor de 15 zile calendaristice,
prevăzute la art. 1291 alin. (42) din Codul fiscal, precum și de 3 zile lucrătoare prevăzute la art. 226
alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.
6.1.2.75. Cazul de încălcare a legislației poate fi examinat în lipsa persoanei trase la
răspundere pentru săvârșirea încălcării, în următoarele cazuri:
- există confirmare că aceasta a fost anunțată în modul stabilit despre locul, data şi ora
examinării cazului şi dacă de la ea până la data stabilită pentru adoptarea deciziei nu a parvenit un
demers argumentat de a fi amânată examinarea;
- există acordul prevăzut la pct. 6.1.2.55.
6.1.2.76. În cazul care a parvenit un demers argumentat de a fi amânată examinarea cazului
de încălcare a legislației sau citația a fost recepționată ulterior datei fixate prin aceasta,
DDF/DGACM va emite o decizie privind prelungirea termenului de examinare a cazului de
încălcare a legislației și remite o altă citație cu fixarea locului, datei și ora examinării cazului.
6.1.2.77. În cazul nerespectării modului de declarare sau diminuare a impozitului, în situația
în care suma impozitului constituie până la 500 lei per perioadă fiscală (pentru contribuabilii
specificați la art.232 litb) din Codul fiscal), ținând cont de prevederile art. 231 și 235 din Codul
fiscal, se califică ca încălcare fiscală nesemnificativă și se aplică sancțiune fiscală sub formă de
avertizare.
În acest caz se întocmește actul de control fiscal și se emite decizia asupra cazului de
încălcare a legislației.
6.1.2.78. În cazul în care contribuabilul a avut obligația de a prezenta declarația și urmare a
prezentării acesteia nu apar obligații suplimentare privind impozitul pe venit (suma spre plată a
obligației fiscale din declarație), amenda prevăzută la art. 260 alin. (1) din Codul fiscal nu se aplică.
Ca urmare, funcționarul fiscal va întocmi o Notă de verificare (anexa nr.6.10), fără a fi
necesară perfectarea actului de control și emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației.
6.1.2.79. În situația în care contribuabilul a prezentat declarația în termenul stabilit, însă
impozitul indicat în declarație a fost diminuat, acesta urmează a fi sancționat în conformitate cu
prevederile art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (4) din Codul fiscal, cu aplicarea majorării de întârziere
(penalității) conform art. 228 din Codul fiscal.
6.1.2.80. În situația în care contribuabilul a prezentat declarația tardiv (până la emiterea
formularului DIC), inclusiv declarația a fost prezentată în cadrul conformării fiscale și declarația a
fost corect completată, acesta urmează a fi sancționat în conformitate cu prevederile art. 260 alin.
(1) din Codul fiscal, cu calcularea, după caz, a majorării de întârziere (penalității) conform art. 228
din Codul fiscal.

Exemplu:
Pentru perioada fiscală 2018, contribuabilul a avut obligația de a depune Declarația.
Potrivit art. 43 alin. (2) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului
fiscal, obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei
fiscale în parte, pentru etapa I – conform situației de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a IIa – conform situației de la 31 decembrie 2018.
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Pentru etapa I contribuabilul a avut obligația de a achita impozit în mărime de 80 lei, iar
pentru etapa II – impozit în mărime de 200 lei.
Respectiv, contribuabilul a avut obligația de a depune Declarația forma CET15 pentru
situația de la 30 septembrie 2018 și Declarația forma CET18 pentru situația de la 31 decembrie
2018.
Termenul limită de prezentare a dării de seamă pentru perioada fiscală 2018 și de a achita
impozitul pe venit a fost 30 aprilie 2019.
Contribuabilul a prezentat de sine stătător declarațiile forma CET15 și CET18 și a achitat
impozitul pe venit la data de 20 iunie 2020, declarațiile fiind corect completate.
În situația dată, urmează a fi aplicată sancțiune pentru prezentarea tardivă a Declarațiilor,
separat pentru fiecare dare de seamă fiscală.
Dat fiind faptul că pentru etapa I, suma impozitului este până la 100 lei și ținând cont de
prevederile art. 231 și 235, se va aplica sancțiune fiscală sub formă de avertizare.
Pentru etapa II, suma impozitului este mai mare de 100 lei și, în acest caz, contribuabilul
urmează a fi sancționat în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (1) din Codul fiscal cu amendă
de la 200 la 400 de lei.
6.1.2.81. În situația în care contribuabilul nu a prezentat declarația până la inițierea controlului
fiscal (a fost emis formularul DIC), însă impozitul pentru perioada dată a fost achitat (inclusiv în
cazul în care contribuabilul dispune de supraplată pentru perioadele precedente), acesta urmează a
fi sancționat în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (1) din Codul fiscal.
6.1.2.82. În situația în care declarația nu a fost prezentată până la inițierea controlului fiscal (a
fost emis formularul DIC) și nu a fost declarat, contribuabilul urmează a fi sancționat în conformitate
cu prevederile art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (5) din Codul fiscal, cu aplicarea majorării de
întârziere (penalității) conform art. 228 din Codul fiscal.
Mărimea majorării de întârziere (penalitate)
Mărimea majorării de
întârziere (penalității)
per zi în conformitate
cu art. 228
alin. (3) din Codul fiscal

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,0200 %

0,0683%

0,0384%

0,0329%

0,0329%

0,0355%

0,0210%

0,0301%

Exemplu:
Contribuabilul conform declarației CET18 depuse pentru perioada anului 2019,
înregistrează o supraplată în mărime de 400 lei.
Urmare a inițierii controlului fiscal, s-a stabilit o obligație spre plată pentru perioada anului
2019 în mărime de 600 lei.
Astfel, pentru nerespectarea modului de întocmire a declarației și diminuarea impozitului
spre plată, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art.260 alin. (1) și art. 261 alin. (4) din
Codul fiscal.
Respectiv, luând în considerare faptul că impozitul pe venit a fost diminuat cu suma de 600
lei, sancțiunea prevăzută la art. 261 alin. (4) din Codul fiscal. În rezultatul examinării cazului de
încălcare a legislației s-a decis a aplica amendă în mărime de 30% din suma diminuată:
600 lei x 30% = 180 lei (amenda)
Concomitent, se va aplica majorarea de întârziere (penalitatea) conform art. 228 din Codul
fiscal.
În acest caz în decizia asupra cazului de încălcare a legislației se va indica suma de 400 lei
ca supraplată nereală, iar suma de 600 lei ca sumă a impozitului care urmează a fi încasată.
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În formularul RC urmează a înscrise 2 rânduri cu perioada fiscală 2019:
- rândul 1: la compartimentul ,,Impozite, taxe și alte plăți” se va indica suma de 600 lei, iar
la compartimentul ,,Amenzi/avertisment” se va indica suma de 180 lei;
- rândul 2: la compartimentul ,,Impozite, taxe și alte plăți” se va indica suma de 400 lei.
De menționat că în formularul RC nu se înscriu sumele cu semnul minus ,,-”.
Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea modului de întocmire și de prezentare a declarației și pentru
încălcarea regulilor de calculare și de plată a impozitului pe venit
Amenda prevăzută de Codul fiscal pentru încălcarea săvârșită

Încălcare
a
săvârșită

Darea de
seamă
fiscală nu a
fost
prezentată

Darea de
seamă
fiscală a
fost
prezentată
tardiv și
este corect
completată

Mărimea
impozitului

art.260 alin.(1)
amendă de la 200 la
400 de lei pentru
fiecare dare de
seamă fiscală, dar nu
mai mult de 2000 de
lei pentru toate
dările de seamă
fiscale

art.261 alin.(4)

amendă de la
20% la 30% din
suma diminuată

art.261 alin.(5)

avertizare

amendă de la
80% la 100%
din suma
impozitului

Absolvirea
de
răspundere
pentru
încălcarea
fiscală (art.2
34 alin.(11)
CF)

Aplicarea
majorării de
întârziere
(penalității)
conform art.228
alin.(2) CF

suma impozitului
> 500 lei a fost
achitată, inclusiv
dispune de
supraplată pentru
alte perioade
suma impozitului
< 500 lei a fost
achitată, inclusiv
dispune de
supraplată pentru
alte perioade
Nu apar obligații
fiscale în
declarație
suma impozitului
> 500 lei nu a fost
achitată până la
anunțarea unui
control fiscal
(până la emiterea
DIC)
suma impozitului
< 500 lei nu a fost
achitată până la
anunțarea unui
control fiscal
(până la emiterea
DIC)
suma impozitului
> 500 lei

+

-

-

-

-

Se aplică în
cazul în care
impozitul a fost
achitat tardiv

-

-

-

+

-

Se aplică în
cazul în care
impozitul a fost
achitat tardiv

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

suma impozitului
< 500 lei

-

-

-

+

-

Se aplică în
cazul în care
impozitul a fost
achitat
tardiv/nu a fost
achitat/ nu a
fost achitat
integral
Se aplică în
cazul în care
impozitul a fost
achitat
tardiv/nu a fost
achitat/ nu a
fost achitat
integral

202

Nu apar obligații
fiscale în
declarație

Darea de
seamă
fiscală a
fost
prezentată
tardiv, iar
impozitul a
fost
diminuat

suma impozitului
> 500 lei

Darea de
seamă
fiscală a
fost
prezentată
în
termenul
stabilit,
însă
impozitul a
fost
diminuat

suma impozitului
> 500 lei

suma impozitului
< 500 lei

suma impozitului
< 500 lei

-

+

-

+
-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

-

+

-

+

Legendă la tabel:
Semnul ,,-" – amendă/ majorare de întârziere (penalitate) nu se aplică;
Semnul ,,+" – amendă/ majorare de întârziere (penalitate) se aplică.

6.1.2.83. În conformitate cu prevederile art. 233 alin. (1) și alin. (2) din Codul fiscal, tragerea
la răspundere pentru încălcare fiscală se face în temeiul legislației fiscale în vigoare în timpul și la
locul săvârșirii încălcării, cu excepția situațiilor când legea nouă prevede sancțiuni mai blânde, cu
condiția că încălcarea fiscală, prin caracterul ei, nu atrage după sine, în condițiile legii, răspunderea
penală.
Prin urmare se aplică sancțiunea care era în vigoare la data comiterii încălcării fiscale, cu
excepția cazului când legea nouă prevede sancțiuni mai blânde.
Exemplu:
Pentru perioada fiscală 2017, contribuabilul a avut obligația de a prezenta Declarația forma
CET15 și de a achita impozitul pe venit în mărime de 1000 lei.
Termenul limită de prezentare a dării de seamă pentru perioada fiscală 2017 și de a achita
impozitul pe venit a fost 30 aprilie 2018, însă contribuabilul nu a prezentat declarația și nu a achitat
impozitul până la inițierea controlului fiscal.
La data de 15 martie 2021, DDF a emis formularul DIC privind inițierea controlului fiscal
privind eschivarea contribuabilului de la calculul și plata impozitului pe venit. La data de 16 martie
2021 a fost întocmit actul de control fiscal, contribuabilul stipulând că este de acord cu rezultatele
controlului fiscal, fiind emisă în aceiași zi și decizia asupra cazului de încălcare fiscală
Pentru eschivarea de la calculul și plata impozitului pe venit urmează a fi aplicate prevederile
art. 260 și 261 din Codul fiscal.
Conform prevederilor Codului fiscal, în anul 2017, în conformitate cu prevederile art. 260
alin. (1) din Codul fiscal pentru neprezentarea dării de seamă fiscale urma a fi aplicată amendă în
mărime de 1000 lei, iar pentru eschivarea de la calculul și de la plata impozitului pe venit - amendă
în mărimea impozitului pe venit nedeclarat, ținând cont de prevederile art. 261 alin. (5) din Codul
fiscal.
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Prin urmare, la momentul examinării cazului de încălcare fiscală – 16 martie 2021, legea
prevedea sancțiuni mai blânde decât la momentul săvârșirii încălcării (anul 2018).
Astfel, luând în considerare faptul că în anul 2021, art. 260 alin. (1) din Codul fiscal prevede
amendă de la 200 la 400 de lei, iar art. 261 alin. (5) din Codul fiscal – amendă de la 80% la 100%
din suma impozitului nedeclarat și ținând cont de prevederile art. 233 din Codul fiscal, urmează a
aplica sancțiunile care erau în vigoare la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală –
16 martie 2021.
6.1.2.84. În procesul adoptării deciziei, contribuabilului îi sunt aduse la cunoștință drepturile
și obligațiile sale prevăzute de legislația în vigoare. Astfel, în decizie se indică obligația
contribuabilului, stipulată în art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, care prevede că acesta este obligat ca
în termen de 30 zile din data pronunțării să o execute, termen pentru care nu se suspendă calcularea
majorării de întârziere.
La fel, în decizie se indică poziția stipulată în art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, care prevede
că în cazul în care persoana trasă la răspundere pentru încălcarea legislației beneficiază de o reducere
cu 50% a amenzilor aplicate dacă respectă strict condițiile prevăzute la articolul dat.
Concomitent, în decizie se indică dreptul contribuabilului de a contesta decizia în termen de 30
de zile de la data comunicării acesteia conform art. 268 și 269 din Codul fiscal și adresa sediului
central al SFS unde urmează a fi depusă contestația
6.1.2.85. După încheierea examinării cazului de încălcare a legislației, se emite Decizia asupra
cazului de încălcare a legislaţiei (anexa nr. 6.15).
Decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei se întocmește în două exemplare, dintre care
primul exemplar se păstrează la DDF/DGACM care a emis decizia asupra cazului de încălcare a
legislației, al doilea exemplar se înmânează contribuabilului.
În decursul a 3 zile după emitere, un exemplar al deciziei se înmânează/se expediază
recomandat persoanei vizate în ea. În situația în care înmânarea/expedierea actelor SFS nu a fost
posibilă, acestea se comunică prin publicitate în modul stabilit la art. 1291 din Codul fiscal.
Confirmarea (documentul eliberat de oficiul poștal) privind înmânarea/ confirmarea privind
comunicarea prin publicitate a deciziei respective destinatarului, se anexează la materialele
controlului.
6.1.2.86. În cazul care Decizia asupra cazului de încălcare a legislației a fost semnată
electronic, aceasta va fi prezentată contribuabilului:
- pe suport de hârtie, care va fi autentificată în modul prevăzut de legislație pentru
autentificarea copiilor documentelor pe suport de hârtie cu următoarea mențiune „Copia corespunde
documentului electronic/ Numele, Prenumele, Funcția/ Data/ Semnătura”;
- în format „pdf” prin intermediul poștei electronice, în cazul care contribuabilul a solicitat
expedierea la adresa electronică sau a fost indicată în dezacordul prezentat de către acesta.
6.1.2.87. Odată cu emiterea şi înmânarea Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală,
funcționarul fiscal va genera și înmâna persoanei fizice informația privind rechizitele bancare aferente
achitării plăților impozitului pe venit pentru a fi prezentată la orice instituție financiară sau oficiu
poștal la efectuarea plăților aferente sumei obligației constatate (anexa nr.6.19).
6.1.2.88. Evidența deciziilor se ține în Registrul electronic de evidență a deciziilor asupra
cazului de încălcare a legislației (anexa nr.6.20). În scopul neadmiterii pierderii datelor înregistrate,
funcționarul fiscal responsabil va imprima datele introduse în Registrul electronic cel puțin o dată în
lună, cu asigurarea ordinei cronologice a datelor.
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6.1.2.89. În cazul în care persoana fizică și-a onorat obligațiile fiscale în termenul și condițiile
prevăzute la art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, DDF/DGACM va adopta o decizie privind reducerea
amenzii cu 50% (anexa nr. 6.21 și anexa nr.6.22). Procedura de acordare a reducerii este prevăzută în
Instrucțiunea cu privire la acordarea reducerii de 50% la amenzile aplicate, în scopul respectării
prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, aprobată prin Ordinul SFS nr. 718 din 28.12.2018.
Evidența deciziilor se ține în Registrul electronic de evidență a deciziilor privind reducerea
amenzii cu 50% (anexa nr. 6.23). În scopul neadmiterii pierderii datelor înregistrate, funcționarul
fiscal responsabil va imprima datele introduse în Registrul electronic cel puțin o dată în lună, cu
asigurarea ordinei cronologice a datelor.
6.1.2.90. În cazul în care se confirmă că contribuabilul în aceeași zi nu are restanțe sau stinge
sumele impozitului pe venit, majorărilor de întârziere (penalităților) şi/sau 50% din amenzile indicate
în decizie, Decizia privind reducerea amenzilor poate fi adoptată în aceeași zi cu Decizia asupra
cazului de încălcare fiscală.
6.1.2.91. Rezultatele controlului efectuat se înregistrează în Formularul RC, care se întocmește
de către funcționarii fiscali în modulul SIA „Documente fiscale interne”.
6.1.2.92. Formularul RC se întocmește în termenii stabiliți în Regulamentul cu privire la
efectuarea controlului de către SFS, aprobat prin Ordinul nr. 320/2019.
6.1.2.93. Materialele controlului (DIC, actul de control și anexele la acesta, dezacordul pe
marginea actului de control, decizia asupra cazului de încălcare a legislației, după caz, alte acte
întocmite în cadrul controlului și în procesul de examinare a cazului de încălcare a legislației), se
păstrează la subdiviziunea SFS care a emis decizia asupra cazului de încălcare a legislației.
Durata păstrării materialelor controlului în arhiva Serviciului Fiscal de Stat va fi de 10 ani din
data apariției lor.
6.1.2.94. În cazul în care decizia asupra cazului de încălcare a legislației nu a fost recepționată
prin intermediul oficiului poștal, fiind restituit cu mențiunea „plecat”, „nereclamat” sau „refuzat”,
DDF/DGACM în decurs de 5 zile lucrătoare va iniția procedura de comunicare a deciziei asupra
cazului de încălcare a legislației, conform art. 1291 din Codul fiscal.
6.1.2.95. Măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale aferente impozitului pe venit se
efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului SFS nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor
cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale și pot fi aplicate în
următoarele cazuri:
- contribuabilul nu acceptă să conlucreze cu funcționarii fiscali în cadrul controlului fiscal;
- în cadrul controlului a fost înregistrată tentativă de înstrăinare a activelor de către
contribuabil;
- alte situații în care există suspiciunea că bunurile contribuabilului sau debitorului(ilor)
acestuia pot fi înstrăinate.
Măsurile de asigurare a stingerii obligației fiscale se aplică:
1) după întocmirea actului de control, în cazul în care în cadrul controlului există suspiciunea
că bunurile contribuabilului pot fi înstrăinate până la emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a
legislație;
2) după emiterea deciziei asupra cazului de încălcare și neexpirării termenului de 30 de zile
din data pronunțării acesteia, conform art. 252 din Codul fiscal.
Efectuarea controlului fiscal repetat
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6.1.2.96. Ținând cont de prevederile art. 214 alin. (6) – (8) din Codul fiscal, controlul fiscal
repetat poate fi inițiat în următoarele cazuri:
- emiterea deciziei privind suspendarea cazului și efectuarea unui control repetat;
- emiterea deciziei privind suspendarea executării deciziei contestate și efectuarea unui control
repetat;
- scrisorile/ solicitările/indicațiile DGConformare;
- DDF/DGACM depistează că rezultatele controlului fiscal efectuat anterior sunt
neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare.
Controlul fiscal repetat se efectuează în baza unei decizii (DIC) a conducerii Serviciului Fiscal
de Stat.
6.1.2.97. Controlul fiscal repetat se efectuează, pentru perioada verificată anterior și nu poate
cuprinde alte perioade. În cazul apariției necesității efectuării controlului pentru o perioadă ulterioară,
se va iniția un alt control fiscal, cu emiterea separată a formularului DIC, a actului de control și a
deciziei asupra cazului de încălcare a legislației pentru perioada verificată ulterior.
6.1.2.98. La decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat, controlul fiscal repetat va cuprinde
toate pozițiile sau numai anumite poziții din actul de control fiscal precedent.
6.1.2.99. În situația în care la controlul fiscal inițial a participat un singur funcționar fiscal, la
efectuarea controlului fiscal repetat urmează să fie desemnat un alt funcționar fiscal. În situația în
care la controlul fiscal inițial au participat 2 funcționari fiscali, se admite participarea unuia din
funcționarii fiscali care a exercitat controlul fiscal anterior.
Excepție fac controalele fiscale repetate care se efectuează în temeiul deciziei privind
suspendarea cazului și efectuarea unui control repetat, dat fiind faptul că contribuabilul în cadrul
examinării cazului de încălcare a legislației prezintă documente suplimentare care nu au fost
prezentate în cadrul controlului fiscal inițial.
6.1.2.100. Principiile generale, procedura și ordinea de efectuare a controlului fiscal repetat este
similară cu cea a metodei prin care a fost exercitat controlul fiscal precedent.
6.1.2.101. Controlul fiscal repetat se inițiază în termen de până la două luni calendaristice de la
data adoptării Deciziei privind suspendarea cazului și efectuarea unui control repetat (de la data
întocmirii unei Note-raport aferente controalelor fiscale efectuate, recepționării scrisorilor parvenite
de la alte organe sau altor documente), cu excepția controlului fiscal repetat în baza deciziei
contestate care se inițiază în termen de 30 zile calendaristice din ziua adoptării deciziei menționate.
6.1.2.102. Termenul de efectuare a controlului fiscal repetat este specificat în DIC și nu poate
depăși termenele stabilite de efectuare a unui control fiscal.
6.1.2.103. După finalizarea controlului fiscal repetat se întocmește actul de control fiscal.
Ordinea și modalitatea de întocmire a actului de control fiscal în rezultatul efectuării controlului fiscal
repetat sunt similare modalității de întocmire a actului de control fiscal.
6.1.2.104. În actul de control fiscal întocmit de funcționarii fiscali sunt descrise clar şi deplin
încălcările depistate în cadrul controlului fiscal repetat. Astfel, în partea constatatoare a acestui act
nu se repetă toate pozițiile expuse în actul de control fiscal precedent, ci se reflectă doar divergențele
depistate cu trimiteri argumentate la documentele primare, de altă natură, precum și la actele
normative care au fost încălcate.
6.1.2.105. Dacă în rezultatul controlului fiscal repetat, comparativ cu verificarea precedentă, sau depistat derogări de la prevederile legislației fiscale (s-au calculat suplimentar ori s-au micșorat
careva sume, au fost depistate încălcări, altele decât cele depistate inițial), în baza actului de control
fiscal se adoptă o decizie asupra cazului de încălcare.
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6.1.2.106. Decizia adoptată în rezultatul controlului fiscal repetat, cu excepția cazului în care
acesta a fost efectuat în temeiul deciziei privind suspendarea cazului și efectuarea unui control repetat,
va reflecta de regulă diferența dintre sumele calculate inițial și sumele respective, cu recalcularea
sancțiunilor și a majorărilor de întârziere aferente acestor sume. Dacă în rezultatul controlului repetat
se mențin sumele amenzilor aplicate în cadrul controlului inițial, sumele respective nu se reflectă din
nou în decizia adoptată în rezultatul controlului fiscal repetat (prin anularea acestora din decizia
inițială și aplicarea repetată în decizia ulterioară).
Totodată, urmează de menționat că, în cadrul controlului fiscal repetat, prin care se micșorează
sumele impozitelor, majorarea de întârziere și amenda aplicată calculate suplimentar pentru plată la
buget prin decizia inițială, urmează de a recalcula sau anula inclusiv și majorarea de întârziere
calculată automat de sistem până la data emiterii deciziei de anulare sau modificare a obligațiilor
fiscale calculate anterior, cu reflectarea acestora în decizia adoptată în rezultatul controlului fiscal
repetat.
6.1.2.107. În situația în care în rezultatul controlului fiscal repetat nu se confirmă încălcările
indicate în decizia anterioară, urmează de a anula toate pozițiile reflectate în decizia precedentă și nu
sunt constatate calculări suplimentare, DDF/DGACM va emite decizia privind clasarea cazului.
6.1.2.108. Persoanele care au calculat greșit impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile
art. 234 alin. (5) din Codul fiscal, dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior,
la efectuarea repetată a controlului fiscal în condițiile reglementate la art. 214 alin. (8), sunt absolvite
de aplicarea amenzilor şi penalităților pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse
controlului repetat.
Studiu de caz
La data de 01.07.2020, DDF Buiucani a emis citația pentru data de 29.07.2020, ora 16:00
aferent verificării obligației fiscale la impozitul pe venit, și remisă în adresa domnului Constantin
Moldovanu prin intermediul oficiului poștal,
Citația a fost restituită de către oficiul poștal cu mențiunea „nereclamat” la data de
03.08.2020.
La data de 07.08.2020, a fost plasat comunicatul privind citarea domnului Constantin
Moldovanu la sediul DDF Buiucani pentru data de 26.08.2020, ora 15:00.
La data de 26.08.2020, dl Constantin Moldovanu nu s-a prezentat la DDF Buiucani, astfel
DDF Buiucani, la data de 02.09.2020 a emis formularul DIC prin care s-a dispus efectuarea
controlului fiscal în perioada 02.09.2020 – 04.09.2020.
La data de 04.09.2020 a fost întocmit actul de control în privința contribuabilului.
La data de 07.09.2020, DDF Buiucani a remis în adresa contribuabilului prin intermediul
oficiului poștal, actul de control din 04.09.2020 și formularul DIC din 02.09.2020.
La data de 09.10.2020, oficiul poștal a restituit actul de control din 04.09.2020 și formularul
DIC din 02.09.2020, cu mențiunea „nereclamat”.
La data de 13.10.2020, a fost plasat comunicatul privind emiterea actului de control din
04.09.2020 și formularului DIC din 02.09.2020 de către DDF Buiucani în privința dlui Constantin
Moldovanu.
La data de 29.10.2020 a survenit termenul prin care s-a considerat adus la cunoștință actul de
control și formularul DIC.
La data de 02.11.2020, DDF Buiucani a emis citația la examinarea cazului de încălcare a
legislației pentru data de 20.11.2020, ora 10:00.
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Către data de 20.11.2020 nu a fost recepționat avizul poștal, astfel, DDF Buiucani a emis
decizia privind prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației (datată cu
20.11.2020).
Respectiv, la data de 24.11.2020,a fost plasat comunicatul privind citarea dlui Constantin
Moldovanu la examinarea cazului de încălcare a legislației la DDF Buiucani pentru data de
16.12.2020, ora 15:00.
Dat fiind faptul, că dl Constantin Moldovanu nu s-a prezentat, la data de 16.12.2020 a fost
emisă Decizia asupra cazului de încălcare a legislației.
La data de 18.12.2020, Decizia asupra cazului de încălcare a legislației a fost expediată în
adresa dlui Constantin Moldovanu.
La data de 20.01.2021, a fost restituită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației de
către oficiul poștal cu mențiunea „nereclamat”.
La data de 22.01.2021, a fost plasat comunicatul privind emiterea Deciziei asupra cazului de
încălcare a legislației în privința dlui Constantin Moldovanu.

6.1.3. Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus
Business proces O33.08.092 „Restituirea impozitului pe venit reținut/achitat în plus de
contribuabilii persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător”
6.1.3.1. Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu
desfășoară activitate de întreprinzător se efectuează în corespundere cu prevederile art. 175 și art. 176
din Codul fiscal, precum și ținând cont de explicațiile corespunzătoare expuse în Baza Generalizată
a practicii fiscale, ale Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau
restituirea mijloacelor bănești aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2017, ale Ordinului SFS nr.
134/2017 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la aprobarea cererii privind restituirea
sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova,
care nu desfășoară activitate de întreprinzător și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la
cerere, precum și Ordinului anual al MF cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul
public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (aprobate anual pentru anul de
gestiune).
6.1.3.2. Persoana fizică direct sau prin intermediul reprezentantului / reprezentantului legal
poate depune Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus, aprobată
prin Ordinul SFS nr. 134/2017 cu modificările și completările ulterioare, (în continuare Cerere), sub
următoarea formă:
a) pe suport de hârtie direct de la contribuabil (sau de reprezentantul/reprezentantul legal al
acestuia), la subdiviziunea SFS în raza căruia se deservește sau expediată prin intermediul oficiului
poștal;
b) în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarația electronică”;
c) expediată la poșta electronică a SFS (mail@sfs.md) sau de e-mail al DDF/DGDF din cadrul
SFS.
6.1.3.3. Cererea se depune la DDF/DGACM în a cărei rază se deservește contribuabilul,
începând cu:
1 iunie – pentru cererea prezentată în mod electronic pentru perioada fiscală precedentă anului
de gestiune (anului în care se depune cererea);
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1 iulie – pentru cererea prezentată pe suport de hârtie pentru perioada fiscală precedentă anului
de gestiune (anului în care se depune cererea).
Excepție se face doar în cazul în care persoana fizică își schimbă domiciliul permanent din
Republica Moldova, până în ultima zi de lucru ce precedă ziua plecării.
În cazul solicitării restituirii pentru alte perioade decât perioada fiscală precedentă anului de
gestiune (anului în care se depune cererea), cererile se vor depune fără termen limită prevăzut mai
sus.
Exemplu 1:
Contribuabilul la data de 15.06.2021 depune cerere privind restituirea sumei impozitului pe
venit achitat/reținut în plus pe suport de hârtie pentru perioadele fiscale ale A/2020, A/2019 și
A/2018.
În acest sens, ținând cont de faptul, că în cerere este indicată suma totală aferent perioadelor
A/2020, A/2019 și A/2018, iar pentru perioada A/2020 a fost depusă cu încălcarea prevederilor art.
176 alin. (21) din Codul fiscal, și anume cererea a fost depusă până la data de 01.07.2021,
funcționarul fiscal va refuza restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus, cu
informarea despre posibilitatea depunerii cererii în format electronic sau pe suport hârtie după data
de 01.07.2021 sau excluderea perioadei fiscale A/2020.
Exemplu 2:
Contribuabilul la data de 15.06.2021 depune cerere privind restituirea sumei impozitului pe
venit achitat/reținut în plus pe suport de hârtie pentru perioadele fiscale A/2019 și A/2018.
Declarațiile pentru perioadele date au fost depuse la data de 01.06.2021.
În acest sens, funcționarul fiscal va examina cererea de restituire cu emiterea Deciziei privind
restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus, după caz, cu întocmirea actului de
control fiscal.

6.1.3.4. Cererea urmează să întrunească următoarele condiții:
a) să corespundă termenului de prescripție, specificat în art. 266 din Codul fiscal;
b) să corespundă termenului specificat în art. 176 alin. (21) din Codul fiscal;
c) să corespundă razei de deservire;
d) să fie depusă Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada pentru care se solicită
restituirea;
e) suma impozitului pe venit solicitată spre restituire coincide cu informația reflectată în
sistemul informațional al SFS și au fost prezentate documente justificative ce confirmă dreptul de a
beneficia de restituire;
f) să corespundă modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut
în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de
întreprinzător, aprobat prin Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 cu modificările și completările
ulterioare, și anume cu indicarea:
1. anul fiscal pentru care se solicită restituirea;
2. codul fiscal (IDNP) al contribuabilului;
3. suma solicitată spre restituire;
4. modalitatea de restituire efective (în numerar sau la contul bancar);
209

5. datele bancare, codul IBAN personal, la care să se efectueze restituirea, în cazul solicitării
restituirii la contul bancar al contribuabilului;
6. documentelor confirmative;
7. documentului reprezentantului/reprezentantului legal ce atestă împuternicirile, conform
prevederilor stipulate la pct. 6.1.1.1. din subcompartimentul „Prezentarea și recepționarea
Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit”;
8. semnătura contribuabilului sau reprezentantului acestuia;
6.1.3.5. În cazul în care Cererea depusă nu corespunde cerințelor prevăzute în pct. 6.1.3.4.,
DDF/DGACM va întocmi Scrisoarea privind restituirea cererii pentru înlăturarea neajunsurilor
(anexa nr. 6.24), în termen de până la 15 zile calendaristice din data recepționării Cererii, indicând
cauza refuzului, cu mențiunea că este în drept să depună o nouă cerere.
Astfel, până la remiterea scrisorii, contribuabilul urmează a fi contactat telefonic și prin e-mail,
cu informarea despre toate neajunsurile depistate în cerere și modalitatea de înlăturare a lor, prin
prezentarea unei noi cereri.
În cazul în care contribuabilul nu a anexat la cerere toate documentele confirmative prevăzute
la pct. 6.1.3.4 lit. f) subpct. 5) și 6), funcționarul fiscal va informa telefonic și prin e-mail despre
necesitatea prezentării suplimentare a documentelor cu acordarea unui termen de până la 3 zile
lucrătoare.
În cazul prezentării documentelor solicitate, funcționarul fiscal va executa Cererea.
În cazul în care contribuabilul nu a prezentat documentele solicitate, urmează a fi remisă o
scrisoare privind restituirea cererii pentru înlăturarea neajunsurilor.
Nu se va solicita prezentarea documentelor, dacă acestea se vor regăsi în SIA „Dosarul
electronic al contribuabilului”.
Exemple de comunicare prin intermediul telefonului, în cazul depistării lipsei unor elemente
obligatorii a Cererii:
Scenariu1
- Bună ziua stimate Domn /stimată Doamnă____________,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului
Nume, prenume
funcția
Fiscal de Stat.
- Sunteți disponibil/disponibilă să discutăm 2 minute?
- Da.
- Dumneavoastră ați depus cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit
achitat/reținut în plus?
- Da .
- Ca urmare a examinării cererii Dumneavoastră depuse, am depistat lipsa unor elemente cum
ar fi:
nu a fost indicată suma solicitată spre restituire/ sau
nu a fost indicat IDNP-ul/ sau
nu a fost indicat anul pentru care se solicită restituirea/ sau etc.
- Astfel, pentru a înlătura neajunsurile date, Vă comunicăm despre necesitatea prezentării unei
Cereri repetate. Cererea o puteți expedia:
fizic la adresa SFS, în raza căreia Vă deserviți/ sau
la adresa de email a SFS/DGDF sau
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în cazul în care dispuneți de semnătura electronică puteți depune Cererea în format electronic
prin intermediului serviciului „Declarația electronică”, compartimentul „Cerere de restituire”.
- Vă mulțumim frumos pentru receptivitate. O zi frumoasă în continuare.
Scenariu 2
- Bună ziua stimate Domn /stimată Doamnă____________,
- Mă numesc________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului
Nume, prenume
funcția
Fiscal de Stat.
- Sunteți disponibil/disponibilă să discutăm 2 minute?
- Nu. (nu am timp)
- Ne cerem scuze pentru deranj. Dar, puteți să ne spuneți când putem să revenim?
- Peste o oră.
- Da, mulțumim. O zi frumoasă în continuare.
Exemple de comunicare prin intermediul telefonului, în cazul depistării unor divergențe dintre
suma solicitată și suma pasibilă restituirii:
Scenariu1
- Bună ziua stimate Domn /stimată Doamnă____________,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului
Nume, prenume
funcția
Fiscal de Stat.
- Sunteți disponibil/disponibilă să discutăm 2 minute?
- Nu. (nu am timp)
- Ne cerem scuze pentru deranj. Dar, puteți să ne spuneți când putem să revenim?
- Peste o oră.
- Da, mulțumim. O zi frumoasă în continuare.
Scenariu2
- Bună ziua stimate Domn /stimată Doamnă____________,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului
Nume, prenume
funcția
Fiscal de Stat.
- Sunteți disponibil/disponibilă să discutăm 2 minute?
- Da.
- Dumneavoastră ați depus cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit
achitat/reținut în plus?
- Da .
- În scopul confirmării sumei solicitate spre restituire, comunicăm despre necesitatea
prezentării documentelor. Documentele le puteți expedia electronic sau fizic la sediul subdiviziunii
DDF_______, în raza căreia vă deserviți.
- Vă mulțumim frumos pentru receptivitate. O zi frumoasă în continuare.
6.1.3.6. Comunicarea cu contribuabilii aferent procesului de recepționare a Cererilor se va
efectua în dependență de modalitatea de depunere a Cererii de către contribuabil.
6.1.3.7. În cazul în care la prezentarea fizică a Cererii, în rubrica „Datele de contact” a fost
indicată adresa de e-mail, scrisoarea privind restituirea cererii pentru înlăturarea neajunsurilor (anexa
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nr. 6.24) se va expedia la adresa e-mail menționată. La recepționarea mesajului cu mențiunea
„nelivrabil”, scrisoarea privind restituirea cererii pentru înlăturarea neajunsurilor va fi remisă cu
scrisoare recomandată contribuabilului prin intermediul oficiului poștal.
6.1.3.8. În cazul în care în Cerere nu este indicată adresa de domiciliu și lipsesc datele de
contact (inclusiv în cazul în care în informația disponibilă în SI al SFS nu dispune de adresă de
domiciliu și date de contact), scrisoarea privind restituirea cererii pentru înlăturarea neajunsurilor va
fi expediată la ultima adresă de domiciliu a contribuabilului cu scrisoare recomandată.
6.1.3.9. Persoana fizică are dreptul de retragere a Cererii depuse anterior, care urmează a fi
introdusă în SIA ,,RIV Persoane fizice”.
6.1.3.10. Subdiviziunea SFS asigură înregistrarea, în modul corespunzător, a cererii depuse pe
suport de hârtie și a cererii în format electronic. La momentul recepționării sau în alt moment ulterior
acestuia, dar nu mai târziu de finele zilei lucrătoare următoare celei în care a fost recepționată Cererea,
aceasta va fi înregistrată în SIA ,, RIV Persoane fizice” în intrarea autorizată.
6.1.3.11. În cazul în care persoana fizică, până la momentul prezentării cererii, nu a depus
Declarația, aceasta, în conformitate cu art. 83 alin. (5) din Codul fiscal, va completa și va prezenta în
modul general stabilit Declarația aferentă perioadei pentru care se solicită restituirea, o copie a
acesteia anexând la Cerere.
6.1.3.12. La Cerere, se vor anexa copiile documentelor, specificate în anexele nr. 2, 3 și 4 la
Ordinul SFS nr.134 din 30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la aprobarea
cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică
rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei
documentelor ce urmează a fi anexate la cerere (după caz).
Cererea depusă pe suport de hârtie
Recepționarea Cererii depuse pe suport de hârtie direct de la persoana fizică sau prin
intermediul oficiului poștal
6.1.3.13. În cazul prezentării Cererilor, direct de către persoana fizică, la DDF care nu
corespunde razei de deservire a acestuia, funcționarul fiscal responsabil de recepționarea Cererii, va
comunica contribuabilului despre necorespunderea razei de deservire și că acesta urmează să se
adreseze la DDF, conform vizei de domiciliu.
6.1.3.14. La recepționarea Cererii pe suport de hârtie, DDF/DGACM verifică existența datelor
prevăzute în pct. 6.1.3.4. și recepționează Cererea. La solicitarea contribuabilului, pe copia cererii, se
va înscrie mențiunea „Numele prenumele funcționarului fiscal care a recepționat cererea”, cu
aplicarea ulterioară a ștampilei speciale a Serviciului Fiscal de Stat.
6.1.3.15. În cazul în care Cererea (completată/ imprimată de sine stătător de către persoana
fizică) se prezintă persoanei responsabile de recepționare, aceasta se va perfecta prin intermediul SIA
„RIV”, fiind generată Cererea aferentă codului fiscal al contribuabilului.
Operațiunea dată se va realiza doar ca rezultat al confirmării identității contribuabilului (prin
prezentarea buletinului de identitate, buletinului de identitate provizoriu, pașaportului, permisului de
conducere) sau a reprezentantului/reprezentantului legal al acestuia, cu notarea datelor de contact.
În cazul în care contribuabilul va refuza generarea Cererii din cadrul SIA „RIV”, funcționarul
responsabil va recepționa Cererea în forma prezentată de către persoana fizică.
6.1.3.16. La recepționarea Cererii prin intermediul oficiului poștal, data prezentării acesteia se
va considera data de pe ștampila aplicată de către oficiul poștal care a efectuat transmiterea. Pentru
persoana fizică, drept confirmare a expedierii Cererii va servi avizul poștal. La rândul său, persoana
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responsabilă de recepționarea corespondenței, la primirea Cererii prin intermediul oficiului poștal, va
aplica ștampila pe Cerere, cu indicarea mențiunii „poșta”.

Cererea depusă în format electronic
6.1.3.17. Depunerea Cererii în formă electronică se efectuează prin intermediul SIA „Declarația
electronică” accesibilă pe pagina oficială a SFS la compartimentul Servicii/ Persoane fizice.
6.1.3.18. Cererea se consideră recepționată de către SFS dacă persoana fizică aplică semnătura
electronică și primește notificarea de acceptare a acesteia prin recipisa electronică de confirmare a
acceptării în SI al SFS.
6.1.3.19. Data depunerii Cererii în format electronic se va considera data indicată în recipisa
electronică în SI al SFS.
6.1.3.20. În cazul depunerii Cererii în format electronic (prin intermediul Declarației, drept
confirmare va servi recipisa generată de SI al SFS.
6.1.3.21. La depunerea Cererii în format electronic, scrisoarea privind restituirea cererii pentru
înlăturarea neajunsurilor va fi transmisă la adresa electronică a persoanei fizice care a solicitat
restituirea.

Cererea depusă prin e-mail
6.1.3.22. În cazul expedierii, de către contribuabil, a Cererii prin e-mail, corespondența cu
acesta va avea loc prin intermediul poștei electronice (mail@sfs.md) a SFS sau ale DGACM/DDF.
6.1.3.23. În cazul în care s-a stabilit că Cererea a fost recepționată prin intermediul poștei
electronice a DGACM/DDF ce nu corespunde razei de deservire a contribuabilului, persoana
responsabilă de executarea Cererii, o va remite în termen de până la 2 zile lucrătoare, în adresa
DDF/DGACM conform razei de deservire corespunzătoare, cu informarea ulterioară a
contribuabilului.
6.1.3.24. În cazul în care Cererea a fost recepționată prin intermediul poștei electronice a SFS
(mail@sfs.md), persoana responsabilă din cadrul Direcției gestionare documente și arhivare, asigură
remiterea cererii depuse prin e-mail, către DDF/DGACM conform razei de deservire
corespunzătoare, nu mai târziu de ziua următoare lucrătoare.
6.1.3.25. În rezultatul recepționării Cererii prin intermediul adresei de e-mail a SFS
(mail@sfs.md), persoanele responsabile de evidența corespondenței vor asigura expedierea mesajului
de confirmare a recepționării Cererii cel târziu în ziua următoare lucrătoare.
Examinarea cererii de restituire
6.1.3.26. DDF/DGACM, la examinarea Cererii, va ține cont de termenul de prescripție,
specificat la art. 266 din Codul fiscal, care conform legislației fiscale urmează a fi depusă de
contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării și/sau apariției sumei achitate/reținute în plus.
6.1.3.27. La depunerea cererii de restituire pentru perioada/perioadele fiscale, ce se regăsesc în
termenul de prescripție prevăzut de art. 264 din Codul fiscal (4 ani), indiferent de perioada/perioadele
fiscale pentru care se solicită restituirea, funcționarul fiscal va verifica obligațiile fiscale aferente
impozitului pe venit pentru toți 4 ani.
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La depunerea cererii de restituire pentru al 5-lea an pentru care contribuabilul este în drept să
solicite restituirea, vor fi supuse verificării toate 5 perioade fiscale.
La depunerea cererii de restituire pentru al 6-lea an pentru care contribuabilul este în drept să
solicite restituirea, vor fi supuse verificării toate 6 perioade fiscale.
Exemplu:
Contribuabilul solicită restituirea impozitului pe venit pentru perioada anului 2019 (anul 2).
Urmare a supunerii verificării 4 ani (2020, 2019, 2018, 2017), se constată obligație fiscală pentru
perioada anului 3 (A/2018), funcționarul fiscal va iniția procedura de controlul pentru perioada
anului 3 (A/2018).
6.1.3.28. Termenul de prescripție aferent depunerii cererii de restituire pentru perioada
precedentă, ținând cont de art. 176 din Codul fiscal, este prevăzut în graficul nr. 1 din prezentul
compartiment.
Graficul nr. 1
Perioadele pasibile restituirii

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

30.04.2016

30.04.2017

30.04.2018

30.04.2019

30.04.2020

30.04.2021

30.04.2022

30.04.2023

30.04.2024

30.04.2025

30.04.2026

30.04.2027

6.1.3.29. Examinarea cererii depuse se inițiază doar în cazul în care persoana fizică a depus
Declarația(iile) aferentă(e) perioadei(elor) pentru care se solicită restituirea. La primirea cererii spre
examinare, funcționarul fiscal va verifica dacă documentele menționate în cererea de restituire sunt
anexate la aceasta.
6.1.3.30. Dacă în rezultatul verificării corectitudinii formării sumei impozitului pe venit
solicitată spre restituire, se constată că suma solicitată spre restituire este mai mare decât suma
constatată în cadrul examinării prealabile a informației reflectate în sistemul informațional al SFS,
pentru încadrarea în termenul de examinare a cererii, persoana desemnată responsabilă de examinarea
cererii va informa telefonic contribuabilul și prin e-mail (în cazul în care în cerere este indicată adresa
de e-mail, conform anexei nr. 6.25), despre necesitatea prezentării documentelor care confirmă suma
solicitată spre restituire, în termen de până la 3 zile lucrătoare. În acest sens, funcționarul va întocmi
o Notă, în care va consemna acțiunile întreprinse.
Exemple de comunicare prin intermediul telefonului, în cazul suma solicitată spre restituire
nu coincide cu informația din SI al SFS:
- Bună ziua stimate Domn /stimată Doamnă____________,
- Mă numesc ________________ sunt ________________ în cadrul Serviciului
Nume, prenume
funcția
Fiscal de Stat.
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- Sunteți disponibil/disponibilă să discutăm 2 minute?
- Da.
- Dumneavoastră ați depus cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit
achitat/reținut în plus?
- Da .
- Conform datelor din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și/sau a informațiilor
deținute, examinate în prealabil, suma pasibilă restituirii diferă de suma solicitată de către Dvs.
Prin urmare, pentru examinarea complexă a cererii, rugăm respectuos să ne prezentați în
termen de până la 3 zile lucrătoare, actele sau probele în temeiul cărora Dvs. considerați că aveți
dreptul să beneficiați de restituirea impozitului pe venit.
Actele sau alte probe care să justifice cererea Dvs. pot fi remise Serviciului Fiscal de Stat prin
intermediul poștei electronice ________ (se va specifica poșta) cu mențiunea “Prezentarea actelor
suplimentare aferent cererii de restituire a impozitului pe venit al _____(nume, prenume) din data
de”, sau depuse personal la _________(denumirea subdiviziunii SFS și adresa).
6.1.3.31. În situația în care contribuabilul nu a prezentat documentele solicitate, a prezentat
parțial documentele sau nu a justificat dreptul de a beneficia de restituirea impozitului pe venit
solicitată sau nu a putut fi contactat (telefonic/e-mail), funcționarul fiscal va iniția controlul fiscal
prin metoda de verificare tematică în vederea stabilirii sumelor pasibile acceptării restituirii, cu
întocmirea actului de control și emiterea Deciziei corespunzătoare.
Dacă în urma controlului fiscal se stabilește obligație fiscală aferentă impozitului pe venit
pentru una sau mai multe perioade fiscale pasibile verificării urmează a fi întreprinse acțiunile
prevăzute la capitolul 6.1.2. „Verificarea obligațiilor fiscale la persoanele fizice”. Concomitent,
funcționarul fiscal va informa contribuabilul despre restituirea Cererii și inițierea verificării
obligațiilor fiscale (anexa nr. 6.26).
6.1.3.32. În situația în care contribuabilul a prezentat documentele confirmative care justifică
dreptul de a beneficia de restituirea impozitului pe venit solicitată, urmare a analizei documentelor
prezentate, și în funcție de situație, funcționarul fiscal va întreprinde următoarele acțiuni:
1) În cazul în care plătitorul de venituri a prezentat eronat/nu a prezentat dările de seamă fiscale
(cu excepția autorităților care nu au obligația de a prezenta declarațiile respective), urmează a fi
inițiată verificarea plătitorului de venituri, indiferent de faptul dacă contribuabilul a depus sau nu
Cerere privind efectuarea verificărilor suplimentare (anexa nr.6.11) în conformitate cu subcapitolul
,,Verificarea obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice ce nu sunt de acord cu informația disponibilă
în SI al SFS”. Concomitent, în termen de 2 zile lucrătoare de la data inițierii verificării plătitorului de
venituri, DDF care examinează Cererea de restituire va înștiința contribuabilul aferent verificării
inițiate, conform anexei nr.6.27 precum și despre faptul că acesta va fi informat suplimentar referitor
la rezultatul verificării și necesitatea depunerii unei noi cereri, sau după caz, a Declarației corectate.
2) în cazul în care informația prezentată de către Notari conține date eronate, va fi emisă Decizia
privind restituirea sumei achitate/reținute în plus, solicitate de către persoana fizică spre restituire,
urmare a actului de control fiscal tematic, cu excepția cazurilor specificate la pct. 6.1.3.23., în termen
de până la 25 zile calendaristice din data recepționării cererii. Concomitent, DDF/DGACM va
informa DGConformare referitor la eroarea admisă de către Notar în informația prezentată de către
acesta, în termen de până la 3 zile lucrătoare din momentul identificării erorii.
3) în cazul autorităților care nu au obligația de a prezenta declarațiile respective/plătitorul de
venituri a fost lichidat, restituirea impozitului pe venit reținut/achitat în plus se va efectua în temeiul
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Informației privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice și impozitul pe venit
reținut din aceste venituri, prezentată în original de către contribuabil.
4) în situația în care contribuabilul prezintă dovada achitării, iar achitarea este identificată la
compartimentul ,,Plăți neidentificate” (999), aceasta urmează a fi restabilită în conformitate cu
prevederile Ordinului SFS nr. 71/2017 cu privire la aprobarea documentelor fiscale interne și modul
de utilizare a acestora în SIA „Documente fiscale interne”, cu efectuarea restituirii impozitului pe
venit în modul general stabilit.
6.1.3.33. În cazul în care suma solicitată spre restituire se formează în rezultat al reținerii
prealabile a impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice din înstrăinarea
activelor de capital sau din creșterea de capital definită conform art. 40 alin. (6) din Codul fiscal și
stabilite ca neimpozabile (ex. locuința de bază art. 20 y3) din Codul fiscal), DDF/DGACM care
recepționează Cererea, va iniția la contribuabil procedura controlului fiscal prin metoda de verificare
tematică a corectitudinii și/sau necesității reținerii impozitului de către plătitorul de venituri aferent
tranzacției efectuate. În cadrul controlului se vor contrapune informațiile din copia buletinului de
identitate (în scopul stabilirii domiciliului), contractul de vânzare-cumpărare și actul de achiziție.
Astfel, suma achitată/reținută în plus se înregistrează în SIA ,,Contul curent al contribuabilului”
în temeiul informațiilor consemnate în formularul RC.
6.1.3.34. În cazul în care persoana care a depus declarația persoanei fizice cu privire la
impozitul pe venit, aferent perioadelor fiscale pentru care se formează supraplata și a înaintat cererea
de restituire a impozitului pe venit, dar la moment este decedată, dreptul de încasare a impozitului pe
venit achitat/reținut în plus face parte din activul succesoral, dacă acest drept este inclus în patrimoniu,
de comun cu eventualele obligații fiscale aferente persoanei decedate. Prin urmare, dreptul la
încasarea de către moștenitor a impozitului pe venit achitat în plus apare doar la emiterea de către
SFS a deciziei privind restituirea acesteia, potrivit declarației și a cererii depuse de contribuabilul
decedat.
Astfel, moștenitorul acestui drept va prezenta cererea, la care va anexa documentul confirmativ
privind obținerea moștenirii, unde în patrimoniul succesoral sunt indicate și sumele aferente
impozitului pe venit achitat/reținut în plus stabilite în decizia emisă de SFS, ținându-se cont de
termenul de prescripție prevăzut în art. 266 din Codul fiscal.
Ulterior, funcționarul fiscal va întocmi Decizia privind modificarea obligației fiscale (forma
F115), prin transferarea soldului de la defunct la succesor și va înscrie în forma F115, în
compartimentul ,,Notă” numărul și data certificatului de moștenitor, cu întocmirea actului de control
pe numele succesorului.
6.1.3.35. În cazul în care moștenitorul solicită restituirea impozitului pe venit achitat în plus în
același an în care a avut loc decesul, iar persoana decedată nu este în viață când începe termenul de
recepționare a cererilor de restituire, apariția dreptului la încasarea de către moștenitor a impozitului
pe venit achitat în plus nu apare, deoarece constatarea eventualei sume plătite în plus s-ar fi putut
realiza doar la depunerea declarației și depunerea cererii de restituire de către persoana defunctă.
6.1.3.36. Se va adopta Decizia privind restituirea sumei aferente impozitului pe venit
achitat/reținut în plus de la persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător (în
continuare – Decizie), fără întocmirea actului de control (anexa nr.6.29), dacă întrunesc concomitent
următoarele condiții:
a) suma impozitului pe venit solicitată spre restituire și/sau compensare de către persoana fizică
coincide cu suma acceptata determinată (verificată) de către DDF/DGACM, inclusiv în cazul în care
suma impozitului pe venit solicitată spre restituire și/sau compensare este mai mică decât suma
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determinată (achitată/reținută a impozitului pe venit în baza informației disponibile din SISFS și a
Declarației(ilor) prezentate, precum și în baza documentelor anexate (atașate));
b) nu a avut înstrăinări cu active de capital în perioada solicitată spre restituire.
6.1.3.37. Decizia privind restituirea sumei achitate/reținute în plus, solicitate de către persoana
fizică spre restituire, pentru cazurile specificate la pct. 6.1.3.33., se va adopta în termen de până la 15
zile calendaristice din data recepționării cererii.
6.1.3.38. Decizia privind restituirea sumei achitate/reținute în plus, solicitate de către persoana
fizică spre restituire, urmare a actului de control fiscal tematic, cu excepția cazurilor specificate la
pct. 6.1.3.33., se va adopta în termen de până la 25 zile calendaristice din data recepționării cererii.
6.1.3.39. Dacă în rezultatul verificării corectitudinii determinării de către persoana fizică a
sumei impozitului pe venit solicitată spre restituire și în rezultat se constată de către subdiviziunea
SFS că nu au fost stabilite divergențe, însă persoana fizică înregistrează restanțe la impozite și/sau
taxe, contribuabilul va fi informat telefonic și prin e-mail (în cazul în care în cerere este indicată
adresa de e-mail, conform anexei nr.6.28), despre necesitatea confirmării/infirmării restanței, după
caz, cu prezentarea documentelor, în termen de până la 3 zile lucrătoare. În acest sens, funcționarul
va întocmi o Notă, în care va consemna acțiunile întreprinse.
6.1.3.40. Restanțele la impozite și taxe se determină în baza SIA “Contul curent al
Contribuabilului”.
6.1.3.41. În situația în care contribuabilul a confirmat/infirmat (fără prezentarea documentelor
confirmative sau documentele prezentate nu confirmă achitarea restanței) existența restanței,
DDF/DGACM, concomitent cu procedura de restituire a impozitului pe venit, va asigura și
compensarea restanței existente, fapt ce urmează a fi reflectat în actul de control și în Decizie
(conform anexei nr. 6.31 și anexa nr.6.30).
Exemplu
În rezultatul depunerii cererii privind restituirea impozitului pe venit, contribuabilul solicită
transferarea la cont a sumei de 1000 lei înregistrată în SIA ,,Contul curent al contribuabilului”. Ca
urmare, se constată credit în mărime de 1000 lei la clasificația economică 111121 și, totodată, se
înregistrează debit în mărime 200 lei la clasificația economică 143321. În acest caz, funcționarul
fiscal va întocmi actul de control, în care va reflecta compensarea în mărime de 200 lei efectuată la
inițiativa SFS (în cazul lipsei cererii depuse de contribuabil), cu emiterea Deciziei unde vor fi
reflectate următoarele:
- confirmarea/acceptarea sumei de 1000 lei impozit reținut/achitat în plus;
- restituirea la cont a sumei de 800 lei;
- compensarea în contul stingerii restanței în mărime de 200 lei.
6.1.3.42. În situația în care contribuabilul a prezentat documente confirmative ce atestă
stingerea restanței, DDF/DGACM va emite Decizia privind restituirea sumei aferente impozitului pe
venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător (în
continuare – Decizie), fără întocmirea actului de control.
6.1.3.43. Compensarea și/sau restituirea mijloacelor bănești se va realiza conform prevederilor
Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor
bănești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2017.
6.1.3.44. În situația în care a fost întocmit actul de control fiscal, funcționarul fiscal va contacta
telefonic contribuabilul, cu expedierea concomitentă a unui mesaj la adresa electronică (în cazul în
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care a înscris adresa electronică) și va comunica despre obligativitatea semnării actului. Funcționarul
fiscal, de comun acord cu contribuabilul va stabili un termen rezonabil pentru semnarea actului de
control, însă care nu va depăși termenul stabilit pentru prezentarea dezacordului - de până la 15 zile
calendaristice din data semnării actului de control de către funcționarii fiscali (data actului de control).
Data actului de control coincide cu ultima zi de efectuare a controlului fiscal.
6.1.3.45. În situația în care contribuabilul semnează actul de control și acesta este de acord cu
rezultatele actului de control, acesta va face o mențiune în act că este de acord cu rezultatele
controlului, iar examinarea Cererii să fie efectuată fără respectarea termenului de depunere a
dezacordului.
6.1.3.46. În situația în care contribuabilul semnează actul de control, însă, ulterior, prezintă
dezacord la actul de control, cu condiția că dezacordul a fost prezentat până la emiterea Deciziei
privind restituirea sumei impozitului pe venit reținut/achitat în plus, DDF/DGACM examinează
dezacordul prezentat în termen de până la 5 zile calendaristice și emite decizia corespunzătoare.
La prezentarea unui exemplar al actului de control contribuabilului, acestuia i se înmânează și
copia DIC.
6.1.3.47. În situația în care contribuabilul nu a putut fi contactat telefonic/ a fost contact
telefonic însă nu s-a prezentat la DDF/DGACM, după expirarea a 15 zile calendaristice din data
semnării actului de control de către funcționarii fiscali, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare
DDF/DGACM emite decizia corespunzătoare. În acest caz, copia DIC, un exemplar al actului de
control și Decizia se remit contribuabilului prin poștă, cu scrisoare recomandată.
6.1.3.48. La emiterea Deciziei, contribuabilul nu se citează, iar exemplarul Deciziei se
expediază contribuabilului prin poștă, cu scrisoare recomandată, sau la adresa de e-mail indicată, în
termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii Deciziei.
6.1.3.49. În scopul restituirii sumei achitate/reținute în plus la impozitul pe venit persoanei
fizice, funcționarul fiscal în SIA ,,Gestionarea Informației Trezoreriale” va întocmi și va transmite
Trezoreriei de Stat documentele de plată, în termen de până la 5 de zile calendaristice, din data
emiterii Deciziei privind restituirea sumei achitate/reținute în plus solicitate de către persoana fizică
spre restituire.
6.1.3.50. În termen de 7 zile de la data primirii documentului de plată prin intermediul SIA
,,Gestionarea Informației Trezoreriale”, Trezoreria de Stat va executa documentul, după caz, dintr-un
cont al bugetului în alt cont al aceluiași buget sau în contul unui alt buget sumele consemnate în
documentul de plată. După executarea documentului de plată, Trezoreria de Stat va modifica statutul
documentului în ,,executat”.
6.1.3.51. Pentru contribuabilii care au depus dezacord împotriva actului de control, SFS
întocmește documentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre executare în termen de până la
45 de zile de la apariția circumstanțelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului.
6.1.3.52. În baza art. 176 alin. (3) din Codul fiscal, dacă suma plătită în plus şi suma care,
conform legislației fiscale, urmează a fi restituită, nu au fost restituite în termen de 45 de zile de la
data primirii cererii de către SFS sau în alt termen prevăzut de legislația fiscală, contribuabilului i se
plătește o dobândă, calculată în funcție de rata de bază (rotunjită până la următorul procent întreg),
stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de
gestiune, aplicată la operațiunile de politică monetară pe termen scurt, pentru perioada cuprinsă între
data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat.
6.1.3.53. Modalitatea de solicitare, calculare și plată a dobânzii pentru sumele care nu au fost
restituite în termen din buget este prevăzută la pct. 39 - 48 din Regulamentul privind stingerea
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obligației fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 235 din 19.04.2017.
Calculul dobânzii se va efectua în conformitate cu Anexa nr. 3 „Calculul dobânzii” din
Regulamentul menționat.

Aspecte practice
6.1.3.54. Cu excepţia cazurilor în care legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite
în plus şi a sumei care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului persoană
juridică, se efectuează de Trezoreria de Stat la conturile lui bancare şi/sau de plăţi, iar contribuabilului
persoană fizică – la conturile lui bancare şi/sau de plăţi sau în numerar. Astfel în continuare vor fi
expuse câteva situații unde urmează a întreprinde următoarele acțiuni.
Studiu de caz
Contribuabilul a achitat eronat la clasificația economică 111121 taxa pentru grădiniță/școală/
alte plăți.
Urmare a prezentării cererii de restituire a mijloacelor bănești achitate eronat (în formă
liberă) cu indicarea motivelor achitării eronate, funcționarul fiscal urmează să întreprindă
următoarele măsuri:
- să verifice dacă contribuabilul nu are obligația de prezentare a Declarației pentru
perioadele fiscale precedente (ultimii 4 ani), inclusiv pentru perioada precedentă anului de gestiune,
fără a lua în calcul informația din Fișa de verificare privitor la înstrăinările activilor de capital (fără
a fi solicitate copiile documentele aferente tranzacțiilor efectuate);
- să verifice dacă contribuabilul nu înregistrează restanțe.
Astfel, funcționarul fiscal urmează să întocmească o Notă de serviciu cu descrierea acțiunilor
întreprinse și decizia privind acceptul/refuzul restituirii/compensării mijloacelor bănești achitate
eronat. Ulterior, se va întocmi dispoziția de plată.

6.2. CONFORMAREA ȘI VERIFICAREA PERSOANELOR FIZICE CE
TRANSMIT PROPRIETĂȚI IMOBILIARE ÎN POSESIE ȘI/SAU FOLOSINȚĂ
6.2.1. Aspecte generale privind obligația fiscală pe veniturile din darea în locațiune a
bunurilor imobile
Business proces O34.08.095 „Administrarea contractelor de locațiune”
6.2.1.1. Veniturile obținute de către persoanele fizice din transmiterea în chirie (arendă) a
proprietății sunt stabilite ca surse de venit impozabile (art.18 lit. d) din Codul fiscal).
6.2.1.2. Potrivit prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal subiecții impunerii persoane
fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător și urmează să achite, impozitul pe venit în
mărime de 7% din valoarea lunară a contractului în cazul în care transmit proprietăți imobile în
posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) către:
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a) organizațiile /persoanele specificate la art.54 din Codul fiscal și anume:
- misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova;
- membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare;
- personalul administrativ, tehnic şi personalul de serviciu, precum şi membrii familiilor lor
care locuiesc împreună cu ei (dacă nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reşedinţă
permanentă în Republica Moldova);
- reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, membrii
personalului acestora, precum şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei (dacă nu sunt
cetăţeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reşedinţă permanentă în Republica Moldova);
b) persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.
6.2.1.3. Impozitul se achită lunar cel târziu la data de 25 a lunii în curs.
6.2.1.4. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune,
arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii
următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
6.2.1.5. Valoarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă,
uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare constituie suma plății pentru perioada de referință
(zi/lună/an), iar onorarea obligațiilor fiscale urmează a fi asigurată lunar în termenul stabilit de art.901
alin.(34) din Codul fiscal.
6.2.1.6. În cazul în care contractul de transmitere în posesie şi/sau folosinţă locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie a proprietăţii imobiliare este încheiat pentru o perioadă de timp determinată,
obligaţia de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu expirarea acestuia.
6.2.1.7. În cazul în care proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pentru o perioadă mai mare de o lună, dar diferită de cele
anterior menţionate, obligaţia fiscală se va determina proporţional lunilor întregi şi zilelor rămase.
6.2.1.8. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune,
arendă, uzufruct, superficie) pe o perioada anuală, la determinarea obligaţiei fiscale se va lua în calcul
venitul persoanei fizice împărţit proporţional pe luni, în dependenţă de perioada stipulată în contract.
6.2.1.9. În cazul în care proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pe o perioadă mai mică de o lună, obiect al impunerii va
constitui venitul obţinut de către persoana fizică, iar perioada de declarare şi achitare a impozitului
pe venit se va stabili ținând cont de prevederile pct.6.2.1.2-6.2.1.7.
6.2.1.10. Dacă ultima zi a termenului de înregistrare a Declaraţiei-Cererii sau de achitare a
impozitului respectiv este zi de odihnă, atunci termenul expiră în prima zi lucrătoare care urmează
după ziua de odihnă.
6.2.1.11. Achitarea impozitului în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului menționat
constituie o achitare finală și scutește beneficiarul veniturilor de la includerea lor în venitul brut,
precum și de la declararea acestora.
6.2.1.12. În cazul în care valoarea pentru care se transmite bunul în posesie şi/sau în folosinţă
(locațiune, arendă, uzufruct, superficie) este în valută străină, atunci în Confirmarea acceptării cererii,
se indică suma impozitului pe venit în valută străină, contribuabilul (locator/arendator) având
obligația să achite impozitul în moneda națională la cursul oficial stabilit de BNM la data apariției
obligației fiscale.
6.2.1.13. Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130
„Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii
imobiliare”, corespunzător datelor bancare:
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Beneficiar:
Codul fiscal:
Prestatorul beneficiar:
Codul IBAN:

Ministerul Finanţelor
1006601000037
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Se generează conform Registrului codurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a
Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, în funcţie de locul amplasării imobilului.

Totodată, impozitul poate fi achitat utilizînd Serviciul “Achitarea on-line a impozitelor și
taxelor de către persoanele fizice-cetățeni”, de pe pagina web instituțională a SFS , accesînd linkul
(https://servicii.fisc.md/TaxesAndFees.aspx), care reprezintă o soluție informatică care va permite
generarea și achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul Serviciului Guvernamental ,,Mpay.”

6.2.2. Aspecte generale privind înregistrarea contractelor de transmitere în posesie
și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) la SFS
6.2.2.1. Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor
specificate în pct. 6.2.1.2. ., precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal,
în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, indiferent
de faptul dacă o deține în proprietate sau nu, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, sunt
obligate să înregistreze contractul la DDF sau electronic prin intermediul serviciului electronic SIA
„e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare
de către persoanele fizice”.
6.2.2.2. În cazul în care persoana fizică care transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune,
arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, nu deține semnătură electronică pentru
înregistrarea contractelor, aceasta este obligată să depună la DDF Declarația-Cerere privind
înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct,
superficie) a proprietății imobiliare (anexa nr.6.32), cu prezentarea documentului ce confirmă
identitatea locatorului/arendatorului și anexarea copiei contractului (în cazul în care este întocmit în
scris contract de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a
proprietății imobiliare). Declarația-Cerere, după caz, poate fi depusă de către reprezentantul
contribuabilului (locator/arendator), cu anexarea obligatorie a documentului care atestă
împuternicirile reprezentantului, conform art. 244 din Codul fiscal, iar înregistrarea contractelor în
SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor
imobiliare de către persoanele fizice” va fi asigurată de către funcționarii fiscali ai SFS.
6.2.2.3. Declarația-Cerere se depune pentru fiecare bun imobil separat și conține următoarele
elemente obligatorii:
- Numele, prenumele, IDNP, adresa, datele de contact (telefon, e-mail) al persoanei fizice care
transmite bunul imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie);
- Valoarea contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct,
superficie) a proprietăţii imobiliare (în monedă naţională sau în valută) pentru perioada de referinţă
(ziua/luna/anul). În cazul în care bunul imobil se oferă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie) pe o perioadă mai mică de 24 ore, în calitate de perioada de referinţă se va indica
"ziua";
- Termenul contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct,
superficie) a proprietăţii imobiliare;
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- Numele, prenumele, IDNP-ul persoanei fizice care ia în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune,
arendă, uzufruct, superficie). Lipsa datelor personale referitoare la identitatea locatarului nu constituie
temei pentru refuzul înregistrării contractului de locaţiune. Totodată, datele privind locatarul,
specificate în contractul încheiat între părţi se consideră drept fiind suficiente pentru înregistrarea
contractului.
- Data transmiterii bunului imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct,
superficie);
- Datele despre bunul imobil transmis în locaţiune, arendă, uzufruct, superficie (codul cadastral,
suprafaţa m2/ha, adresa de amplasare şi categoria bunului).
6.2.2.4. În cazul în care Declarația-Cerere se depune de către reprezentantul contribuabilului
(locator/arendator), se vor completa și datele cu referire la reprezentant.
6.2.2.5. În cazul în care contribuabilul (locator/arendator) transmite în posesie şi/sau în
folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară fără a întocmi un contract în
scris, în Declarația-Cerere se va bifa poziția – „nu este întocmit contract în scris de transmitere în
posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie)”.
6.2.2.6. DDF vor recepționa și înregistra în mod obligatoriu Declarația-Cerere şi documentele
anexate de la persoanele fizice, indiferent de locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului
(locator/arendator) sau locul amplasării bunului imobil transmis în posesie şi/sau în folosinţă
(locațiune, arendă, uzufruct, superficie).
6.2.2.7. Se consideră depusă Declarația-Cerere de către contribuabil (locator /arendator), la data
înregistrării contractului, cu anexarea documentelor confirmative, la orice subdiviziune a SFS. În
cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea SFS, atunci ea poate
remite subdiviziunii SFS, prin intermediul unei scrisori recomandate, Declarația-Cerere cu anexarea
documentelor confirmative. Data înregistrării va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă
la oficiul poștal.
6.2.2.8. Declaraţia-Cerere poate fi depusă prin intermendiul poştei electronice a SFS. Aceasta,
împreună cu documentele confirmative (autentificate prin semnătură digitală), urmează a fi transmisă
la adresa electronică mail@sfs.md. Data înregistrării contractului, remis prin e-mail, se va considera
data recepţionării Declaraţiei-Cerere. Ca urmare a înregistrării Declarației-Cerere, în funcție de
modalitatea de recepționare, persoanei îi este expediată/înmânată Confirmarea privind înregistrarea
contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a
proprietății imobiliare (anexa 6.33) pentru fiecare Declarație-Cerere în parte și Nota privind
cuantumul impozitului lunar care urmează a fi plătit (prin care este informată despre suma
impozitului pe venit și codul IBAN la care urmează a fi achitat impozitul menționat) (anexa nr. 6.34),
sau după caz Recipisa privind refuzul înregistrării Declarației-Cerere (anexa nr.6.35).
6.2.2.9. În scopul asigurării respectării termenului de achitare a impozitului pe venit, stabilit la
1
art.90 alin.(34) din Codul fiscal, Confirmarea privind înregistrarea contractului de transmitere în
posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii imobiliare se va elibera
nu mai tîrziu de cea de-a doua zi lucrătoare din momentul depunerii Declaraţiei-Cerere la
subdiviziunea SFS. La solicitarea contribuabilului şi/sau cu acordul acestuia, copia scanată a
Confirmării se va remite acestuia de la adresa electronică corporativă a inspectorului responsabil sau
se va aplica ștampila de intrare a SFS pe copia contractului. În cazul în care contribuabilul va indica
în Cererea-Declarație adresa poștei electronice, Confirmarea privind înregistrarea contractului de
transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii imobiliare
se va remite la adresa indicată în Cererea-Declarație. Mesajul de expediere a Confirmării se va anexa
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la dosarul contribuabilului. Solicitarea/acordul de remitere a Confirmării în formă electronică se
manifestă de către contribuabil prin completarea cîmpului "e-mail" din Declaraţia-Cerere."
6.2.2.10. În cazul în care valoarea pentru care se transmite bunul în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) este în valută străină, atunci în Confirmarea acceptării cererii
se indică suma impozitului pe venit în valută străină, contribuabilul (locator/arendator) având
obligaţia să achite impozitul în moneda naţională la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a
Moldovei la data apariţiei obligaţiei fiscale.
6.2.2.11. În cazul în care contribuabilul (locatorul/arendatorul) este persoană fizică cetățean
străin sau apatrid care deține obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova se va ține cont de
prevederile art.162 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal și a subcapitolului 3.2. Evidența contribuabililor.
6.2.2.12. În cazul în care nu a fost încheiat un contract de transmitere în posesie şi/sau în
folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare, persoana fizică-locator
poate depune o Declarație-cerere conform anexei nr.6.32
6.2.2.13. Dacă contractul de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct,
superficie) a proprietății imobiliare a fost reziliat, contribuabilul (locatorul/arendator) urmează să
depună la DDF Declarația privind rezoluțiunea contractului de transmitere în posesie şi/sau în
folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare (anexa nr.6.36).
6.2.2.14. În cazul în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă,
uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare este încheiat pe o perioadă de timp determinată, obligația
de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu expirarea acestuia.
6.2.2.15. În situația în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune,
arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare se reziliază înainte de termenul prevăzut prin
contract, locatorul urmează să informeze SFS prin depunerea, în termen de 3 zile din data rezoluțiunii
contractului a Declarației privind rezoluțiunea contractului de transmitere în posesie și /sau folosință
(locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare.
6.2.2.16. În cazul în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă,
uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare este încheiat pentru o perioadă de timp nedeterminată,
obligația de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu prezentarea Declarației
privind rezoluțiunea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă,
uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare.
6.2.2.17. Dacă Declarația privind rezoluțiunea contractului se prezintă cu depășirea termenului
menționat, la calcularea obligației fiscale se va lua în considerație perioada de până la cea de a treia
zi ce precedează ziua depunerii Declarației privind rezoluțiunea contractului la SFS.
6.2.2.18. DDF va asigura gratuit contribuabilii cu formulare de Declarație-Cerere privind
înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct,
superficie) a proprietății imobiliare și Declarație privind rezoluțiunea contractului de transmitere în
posesie și/sau folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare.
6.2.2.19. Declaraţia privind rezoluțiunea contractului de transmitere în posesie şi/sau folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii imobiliare urmează a fi depusă la subdiviziunea
SFS în termen de 3 zile din momentul rezilierii contractului între părţi.
6.2.2.20. În cazul în care la momentul depunerii Declarației-Cerere privind înregistrarea
contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a
proprietății imobiliare de către locator funcționarul fiscal depistează că Declarația-Cererea nu conține
elemente obligatorii în baza cărora urmează a fi înregistrată Declarația-Cererea sau reprezentantul
legal nu-și confirmă statutul său prin procură, acesta este în drept să refuze înregistrarea acesteia.
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6.2.2.21. Contractele de locațiune sunt păstrate în cadrul DDF și DGACM unde au fost depuse,
pe suport de hârtie.
6.2.2.22. La solicitarea contribuabilului, SFS va aplica ştampila pe Confirmarea privind
înregistrarea contractului de locaţiune, pentru a fi prezentată instituţiilor solicitante.
6.2.2.23. De asemenea, în cazul în care contribuabilul va solicita înregistrarea unui contract de
comodat (cu valoarea zero "0"), SFS este obligat să îl înregistreze.
6.2.2.24. Îndosarierea contractelor de locațiune: Dosarele urmează a fi deschise pentru fiecare
persoană fizică ce transmite în locaţiune proprietăţi separat, cu excepția DDF Centru, Botanica,
Buiucani, Rîșcani din raza mun.Chișinău și DDF Bălți, care vor îndosaria contractele în mape
cumulativ conform datei și numărului atribuit de SIA ,,e-Cerere” (după caz vor forma un dosar aparte
de înregistrare a locatorului). În dosarele respective se vor păstra:
- cererea de înregistrare a contractului de locaţiune depusă de locator,
- copiile contractelor de locaţiune,
- confirmarea înregistrării în SIA „e-Cerere” şi alte documente ţinând cont de conţinutul
contractului, cu excepţia cererii depuse în mod electronic,
- copiile actelor de control şi a deciziilor asupra cazurilor de încălcare a legislației, dacă există,
- copiile rapoartelor vizitelor fiscale, dacă există.
6.2.2.25. Întru executarea prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, contractele de
transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, comodat, superficie) sunt
înregistrate de către inspectorii fiscali responsabili și urmează a fi vizualizate în SI „Rapoarte Fiscale”
în Registru privind evidenţa contractelor de transmitere în folosinţă a proprietăţii imobiliare de către
persoanele fizice (model – anexa nr. 6.37)

6.2.3. Acţiunile de conformare întreprinse față de persoanele fizice care transmit proprietăți
imobiliare în locațiune
6.2.3.1 În atribuțiile de bază ale funcţionarului fiscal la aplicarea acțiunilor de conformare
față de persoanele fizice ce oferă bunuri imobile în locațiune se includ următoarele:
a) să popularizeze legislaţia fiscală și să contribuie la promovarea civismului fiscal;
b) să aibă o ţinută decentă, corespunzătoare demnităţii și prestigiului funcţiei;
c) să rămână calm, politicos și respectuos pe întreaga durată de acordare a asistenţei;
d) să cunoască și să aplice Codul de conduită a funcţionarului fiscal;
e) să cunoască și să aplice normele de politeţe;
f) să manifeste o atitudine pozitivă și răbdare în relaţia cu contribuabilii;
g) să ofere răspunsuri complete și corecte contribuabililor;
h) să se asigure că răspunsurile oferite sunt înţelese de către contribuabili;
i) să stabilească corect momentul interacţiunii cu orice persoană, fiind sigur că discuţia nu îi
va crea incomodităţi;
j) să primească semnale și alte informatii de la cetăţeni cu privire la încălcările fiscale și să le
prezinte conducătorului ierarhic superior;
k) să înștiinţeze conducătorul ierarhic superior despre situaţiile care necesită controale fiscale
sau alte intervenţii conform legislaţiei;
l) să identifice, prin observare directă și în urma discuţiilor cu cetăţenii, a locurilor unde sunt
amplasate imobilele ce se oferă în locaţiune și să verifice înregistrarea contractelor la SFS;
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m) să apeleze, după caz, la ajutorul organelor de drept sau al Direcţiei securitate internă și
anticorupţie din cadrul SFS.
6.2.3.2. În cadrul activităţilor menționate, funcţionarul fiscal are următoarele restricţii:
a) să intre pe teritoriul imobilului;
b) să utilizeze în discuţiile purtate, cuvinte cu caracter maliţios;
c) să manifeste un comportament nerespectuos față de contribuabil.
6.2.3.3. În activitatea sa, funcţionarul fiscal va respecta cu stricteţe principiul confidenţialităţii
și integrităţii, respectiv, toate datele și informaţiile oferite de contribuabil sunt strict confidenţiale și
nu pot fi transmise către o terță parte.

6.2.4. Sursele de informare, acumulare, structurare a informației și verificare a datelor obținute
6.2.4.1. Identificarea surselor de informare cu privire la potențialele proprietăţi imobiliare
transmise în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) este un factor
determinant în asigurarea unei administrări eficiente a segmentului vizat și poartă un caracter
permanent.
6.2.4.2. În scopul obținerii informației privind proprietăţile imobiliare care sunt transmise în
locaţiune, arendă, uzufruct, superficie pot fi utilizate următoarele surse de informare:
- Ambasadele, consulatele – informația cu privire la angajații ce activează în cadrul misiunilor
diplomatice care iau bunuri imobiliare în posesie și/sau folosință, (locațiune, arendă, uzufruct,
superficie);
- Inspectoratele de poliție, care în rezultatul exercitării atribuțiilor sale de serviciu dețin
informația privind bunurile imobiliare, în care locuiesc alte persoane decât proprietarii
apartamentelor;
- Administrația CCL, APLP, ACC, CCG, ÎP, Caselor departamentale, ÎMGFL și Primăriile
orașelor și satelor (în special perceptorii fiscali);
- Agențiile imobiliare;
- Platformele de anunțuri 999.md, makler.md, etc.;
- Biroul de Migrație și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – informația privind
adresele la care sunt înregistrate persoanele fizice apatrizi care au obținut permisuri de ședere pe
teritoriul RM (Informația se va prezenta de către subdiviziunile structurale ale aparatului central ale
SFS);
- Informația recepționată de la alte persoane terțe (vecini, alte persoane care dețin informație)
privind proprietățile imobiliare care sunt transmise în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă,
uzufruct, superficie);
- Instituțiile publice, care acordă angajaților îndemnizație pentru închirierea spațiului locativ;
- Alte surse.
6.2.4.3. În scopul conlucrării cu APLP aferent bunurilor imobile transmise în locațiune, se va
utiliza modelul scrisorii din anexa nr.6.38.
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6.2.5. Completarea, modificarea și excluderea din lista proprietăților imobiliare identificate ca
posibil transmise în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie)
6.2.5.1. În scopul administrării eficiente a informației obținute, se va asigura formarea unei liste
în care se va acumula și structura informația cu privire la proprietăţile imobiliare identificate ca
posibil transmise în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) conform
modelului aprobat de conducerea SFS (anexa nr. 6.39).
6.2.5.2. Conform listei proprietăților imobiliare identificate ca posibil transmise în locațiune,
arendă, uzufruct, superficie DDF va efectua vizite fiscale la fața locului în scopul acumulării
materialelor probatorii ce atestă darea în locaţiune, arendă, uzufruct, superficie a proprietății
imobiliare (anexa nr. 6.40).
6.2.5.3. Lista proprietăților imobiliare identificate ca posibil transmise în locațiune, arendă,
uzufruct, superficie va fi completată în format electronic și actualizată de către funcționarii fiscali
responsabili din cadrul DDF.
6.2.5.4. Responsabili de gestionarea (completare, modificare și excludere) listei proprietăților
imobiliare identificate ca posibil transmise în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct,
superficie) vor fi desemnați 2 funcționari fiscali din cadrul DDF.
6.2.5.5. Includerea în lista proprietăților imobiliare identificate ca posibil transmise în posesie
şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) urmează a fi efectuată în baza informației
recepționate de la sursele de informare.
6.2.5.6. Datele recepționate se vor introduce în lista proprietăților imobiliare identificate ca
posibil transmise în locațiune, arendă, uzufruct, superficie în aceeași zi lucrătoare sau cel târziu în
ziua următoare de la recepționarea informației.
6.2.5.7. În cazul în care, în rezultatul ieșirii la fața locului în scopul efectuării vizitei fiscale se
constată divergențe dintre datele incluse inițial în Lista proprietăților imobiliare identificate ca posibil
transmise în locațiune, arendă, uzufruct, superficie și cele stabilite de facto, urmează ca funcționarii
fiscali responsabili de gestionarea listei menționate să efectueze ajustările corespunzătoare prin
modificarea datelor introduse (ex. modificarea perioadei de dare în locațiune, a datelor personale ale
locatorului/lor sau locatarului/lor, ș.a.).
6.2.5.8. În cazul în care informația cu privire la proprietățile imobiliare identificate ca posibil
transmise în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a fost confirmată și
persoana fizică a înregistrat la SFS contractul de transmitere în locațiune arendă, uzufruct, superficie,
persoanele responsabile de completarea, modificarea și excluderea din listă a proprietăților
imobiliare, în aceeași zi sau în ziua imediat următoare vor efectua modificările corespunzătoare prin
excluderea informației introduse anterior în lista menționată.
6.2.6. Aspecte generale ce vizează organizarea, efectuarea și raportarea rezultatelor vizitelor
fiscale de către DDF în scopul verificării transmiterii în posesie și/sau folosință
(locațiune, arendă, uzufruct, superficie)
6.2.6.1. Inițial efectuării vizitelor fiscale se va asigura contrapunerea informației privind
bunurile imobiliare identificate, care se presupun a fi transmise în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) cu informația de care dispune DDF privind contractele de
locaţiune, arendă, uzufruct, superficie înregistrate la SFS, în vederea excluderii cazurilor în care
persoana fizică s-a conformat cerințelor legale.
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6.2.6.2. Vizita fiscală se va efectua în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă
împuternicirea funcționarului fiscal și este semnată de către conducerea DDF.
6.2.6.3. Delegarea la vizită fiscală se va întocmi într-un exemplar și se va anexa la raportul de
efectuare a vizitei fiscale.
6.2.6.4. În calitate de material probatoriu vor servi datele acumulate de la sursele de informare,
probate inclusiv de :
 Explicația locatarului;
 Explicația locatorului;
 Declarațiile vecinilor;
 Declarațiile administratorilor de bloc;
 Materialele parvenite de la inspectoratele de poliție;
 Informația recepționată de la alte persoane terțe (vecini, alte persoane care dețin
informație);
 Alte surse ce dețin informație.
6.2.6.5. La efectuarea vizitelor fiscale, de regulă, va participa un singur funcționar fiscal și se
va efectua la adresa amplasării imobilului presupus a fi transmis în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie).
6.2.6.6. Vizita fiscală se va efectua, după caz, cu suportul colaboratorilor a MAI.
6.2.6.7. În baza ordinului comun al IGP și IFPS nr. 93/1286 din 07.08.2013 cu privire la
interacțiunea și colaborarea între IFPS și IGP în domeniile asistenței reciproce, combaterii
infracțiunilor economice și evaziunii fiscale, SFS este în drept să solicite asistența colaboratorilor a
MAI întru îndeplinirea atribuțiilor funcționale.
6.2.6.8. Constatarea prezenței persoanelor fizice presupuse ca locatari pe adresa indicată, se
face prin legitimarea imediată a funcționarului fiscal, concomitent cu prezentarea delegării în vizită
fiscală.
6.2.6.9. În cazul constatării lipsei persoanelor fizice presupuse ca locatari pe adresa indicată, de
către funcționarul fiscal vor fi solicitate mărturii de la persoane terțe (vecini, administrator al blocului,
alte persoane care ar dispune de informație), cu verificarea repetată a adresei menționate sau citarea
persoanelor fizice pentru prezentarea la SFS.
6.2.6.10. Acțiunile de identificare inițiate ulterior legitimării se consemnează în Raportul vizitei
fiscale și se semnează de către toți participanții la procesul de identificare, inclusiv martori. Dacă
aceștia refuză să semneze, despre aceasta se menționează în Raportul vizitei fiscale cu
contrasemnarea funcționarului fiscal și a martorilor.
6.2.6.11. La efectuarea vizitelor fiscale (se recomandă):
a) Vizita fiscală se va efectua în timpul orelor de lucru al SFS;
b) În explicația de la persoana/persoanele stabilite la adresa verificată, se vor indica
următoarelor aspecte:
- Datele de contact ale locatorului;
- Data de când se află la adresa supusă verificării;
- Data încheierii contractului de locațiune (în caz de existență al acestuia);
- Termenul contractului încheiat (în caz de existență al acestuia);
- Suma achitată lunar;
- Condițiile de achitare.
c) Preluarea mărturiilor de la persoanele terțe (vecini, administrator al blocului, alte persoane
care ar dispune de informație), de la care se va solicita indicarea următoarelor aspecte:
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- Datele de contact ale locatorului (dacă această informație este disponibilă);
- Datele de contact ale persoanei/persoanelor presupuși locatari (dacă această informație este
disponibilă);
- Data de când se află la adresa supusă verificării presupușii locatari (dacă această informație
este disponibilă);
- Suma achitată lunar (dacă această informație este disponibilă);
- Condițiile de achitare (dacă această informație este disponibilă).
6.2.6.12. După finalizarea vizitei fiscale funcționarul fiscal perfectează raportul privind
efectuarea vizitei fiscale, pe foi simple, format A4, în care consemnează datele/faptele constatate și
subiectele discutate în cadrul vizitei fiscale. Aspectul general al Raportului de efectuare a vizitei fiscale
este stabilit conform anexei nr.6.40.
6.2.6.13. În cazul obținerii informației certe care atestă transmiterea în posesie şi/sau în
folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie)a proprietății imobiliare, persoanele fizice proprietari
vor fi invitate, inclusiv telefonic la sediul DDF în raza căruia au viza de reședință/domiciliul pentru a
purta discuții cu referire la obligațiile stabilite de lege, cu remiterea în adresa acestora a notificării prin
scrisoare cu aviz recomandat, conform modelului stabilit (anexa nr.6.41).
6.2.6.14. În cazul restituirii avizului cu mențiuni despre imposibilitatea înmânării, urmează a fi
remise notificări și la alte adrese ale imobilelor pe care le deține locatorul.
6.2.6.15. În cadrul discuțiilor/ședințelor, care recomandabil se vor petrece la o oră care ar
convine contribuabililor invitați, se vor înmâna pliante informative conform modelului stabilit (anexa
nr. 6.42).
6.2.6.16. Ulterior desfășurării discuțiilor, persoanei fizice audiate se va acorda un termen de
până la 2 (două) săptămâni din data ședințelor / discuțiilor, timp în care aceasta urmează să
înregistreze la SFS contractul cu privire la darea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie)cu solicitarea indicării datelor veridice privind perioada din care imobilul este
transmis în folosință locatarului.
6.2.6.17. La expirarea termenului de conformare acordat, DDF urmează să verifice/contrapună
datele cu privire la contractele de (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie), înregistrate după aplicarea
măsurilor de conformare benevolă întreprinse.
6.2.6.18. Termenul limită pentru întreprinderea măsurilor de conformare, inclusiv de acumulare
a informației/probelor ce atestă transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct,
superficie) a proprietății imobiliare va constitui 5 luni din data apariției informației privind posibila
transmitere în locațiune, arendă, uzufruct a bunurilor imobiliare.
6.2.6.19. În decursul a 5 luni, funcționarul fiscal responsabil din cadrul DDF urmează să
efectueze de la 3 până la 5 vizite fiscale, inclusiv cu suportul colaboratorilor din cadrul MAI.
6.2.6.20. În cazul în care în perioada a 5 luni nu se confirmă sau nu a fost posibilă acumularea
materialelor probatorii și informației cu privire la transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune,
arendă, uzufruct, superficie), funcționarii fiscali care au constatat acest fapt vor întocmi o notă-raport
șefului secției/direcției privind acțiunile întreprinse cu anexarea documentelor confirmative, conform
modelului stabilit în anexa nr. 6.43.
6.2.6.21. Notele-raport privind neconfirmarea informației cu privire la proprietățile imobiliare
identificate ca posibil transmise în locațiune, arendă, uzufruct urmează a fi cumulate într-un dosar
creat de DDF, inclusiv în format electronic, conform anexei nr.6.44.
6.2.6.22. În temeiul notei-raport contrasemnate de către conducerea secției/direcției, persoanele
responsabile de completarea, modificarea și excluderea din listă a proprietăților imobiliare
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identificate ca posibil transmise în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie),
vor efectua modificările corespunzătoare în lista menționată prin excluderea informației respective.
6.2.6.23. Notele-raport și listele aferent cazurilor privind excluderea din lista proprietăților
imobiliare identificate ca posibil transmise în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct,
superficie), aleatoriu, vor fi prezentate, la solicitare, pentru a fi supuse verificării de către
DGConformare, DODF din cadrul DGDF cu suportul, după caz, a DSIA.
6.2.6.24. Informația cu referire la contribuabilii sau persoanele fizice față de care au fost
întreprinse măsurile de conformare benevolă și care nu s-au conformat prevederilor legislației în
vigoare, se va remite până la data de 15 a lunii următoare celei de gestiune, în adresa DGConformare
pentru examinare.
6.2.6.25. DGConformare, către data de 15 a lunii următoare din data recepționării informației
de la DGDF va remite, în adresa DGControl lista menționată și materialele confirmative anexate în
scopul estimării obligației fiscale aferente venitului obținut de către persoanele fizice, care nu
desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie) la persoane fizice cetățeni, doar în cazul existenței materialelor probatorii ce
confirmă transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a
proprietății imobiliare prevăzute mai sus (minim un material probatoriu ce atestă perioada transmiterii
în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare).
6.2.6.26. În cazul în care urmare a examinării materialelor recepționate de la DODF se constată
insuficiența materialelor probatorii, DGConformare va restitui către DODF materialele remise pentru
înlăturarea neajunsurilor.
6.2.6.27. Suplimentar, DDF vor asigura:
 identificarea în continuare a potențialilor subiecți ai impozitului pe venit aferent
operațiunilor de predare în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie), prin
analiza listei persoanelor fizice a căror contracte de locațiune înregistrate la SFS au expirat recent
fără a fi înregistrate repetat;
 continuarea acumulării informației din alte surse disponibile cu privire la persoanele fizice
ce se presupune că transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie),
proprietăți imobiliare;
 identificarea persoanelor proprietare de terenuri, prin intermediul administrațiilor publice
locale, stabilirea prin chestionare a proprietarilor sau prin preluarea de informații disponibile de la
administrațiile publice locale, a modului de utilizare a acestora.
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6.2.7. Verificarea și constatarea încălcărilor admise de persoanele fizice în cazurile înregistrării
tardive a contractelor de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie)
6.2.7.1. Un obiect aparte al controlului fiscal efectuat prin metoda de verificare tematică îl
constituie verificarea respectării de către persoanele fizice a prevederilor normelor în vigoare privind
obligativitatea înregistrării contractelor de locațiune la SFS.
6.2.7.2. Contractul de locațiune a proprietății imobiliare care se înregistrează de către
contribuabil persoană fizică la SFS, luând în considerare că duce la nașterea obligației fiscale privind
achitarea impozitului pe venit, se califică ca dare de seamă fiscală, ținând cont de prevederile art.129
pct.9 din Codul fiscal.
6.2.7.3. În procesul pregătirii, până la inițierea controlului fiscal prin metoda verificării
tematice, funcționarul, va efectua analiza informației din SI al SFS prin extragerea informației cu
privire la achitările efectuate la cap. 111130 (impozit pe venit aferent operațiunilor de predare în
posesie sau folosință a proprietății imobiliare).
6.2.7.4. În situația în care, contribuabilul persoană fizică a înregistrat tardiv contractul de
posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare la SFS și,
respectiv, a achitat tardiv impozitul pe venit, urmează:
- a calcula și încasa impozitul pe venit în mărime de 7% din darea în locațiune a proprietății
imobiliare;
- a încasa majorarea de întârziere (penalitatea), conform prevederilor art.228 alin.(2) și (3) din
Codul fiscal, pentru neachitarea în termenii stabiliţi a impozitului din darea în locaţiune a proprietăţii
imobiliare.
6.2.7.5. În cazul în care, contribuabilul persoană fizică nu a înregistrat sau a înregistrat tardiv
contractul de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a
proprietății imobiliare la SFS și nu a achitat sau a achitat tardiv impozitul pe venit, însă suma
impozitului care urma a fi achitată cumulativ este până la 500 lei, acesta urmează a fi sancționat cu
avertizare conform art.235 alin.(11) din Codul fiscal, fiind calificată ca încălcare fiscală
nesemnificativă.
6.2.7.6. Până la inițierea acțiunilor de control, precum și în cadrul derulării acestora, se vor
utiliza modelele-tip ale notificării, actul de control și ale deciziei asupra cazului de încălcare a
legislației conform anexelor nr.6.45, nr. 6.46, nr. 6.47.
6.2.8. Verificarea și constatarea încălcărilor admise de persoanele fizice la transmiterea în
arendă a terenurilor
6.2.8.1. Un alt obiect al verificării îl constituie controlul respectării de către persoanele fizice a
prevederilor normelor în vigoare privind obligativitatea înregistrării contractelor de arendă a
terenurilor la SFS.
6.2.8.2. În procesul pregătirii, până la inițierea verificării, funcționarul, va identifica dacă
contribuabilul a înregistrat sau nu contractul de arendă la SFS în perioada dintre identificarea lui și
inițierea controlului fiscal. Va efectua analiza informației din SI al SFS prin extragerea informației
cu privire la achitările efectuate la cap. 111130 (impozit pe venit aferent operațiunilor de predare în
posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare) și prin verificarea cu subdiviziunea structurală a SFS
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dacă a fost sau nu înregistrat contract de arendă de către persoana fizică ce urmează a fi supusă
controlului.
6.2.8.3. Ținând cont de faptul că acest tip de verificare nu poate fi (în majoritatea cazurilor)
efectuat prin ieșirea la fața locului, funcționarul fiscal va emite o citație atât în adresa
arendatorului/reprezentantului legal al acestuia (în cazul în care se află în afara hotarelor țării, pe
motiv de boală sau alt motiv obiectiv) cât și în adresa arendașului cu solicitarea de a se prezenta la
SFS.
6.2.8.4. Procesul identificării poate stabili două situații: lipsa sau prezența informației cu privire
la arendaș.
6.2.8.5. În cazul în care informația cu privire la arendaș este disponibilă, funcționarul fiscal va
cita arendașul pentru preluarea explicației, în care se va solicita indicarea următoarelor aspecte:
- Datele de contact ale arendatorului;
- De când se află în arendă terenul;
- Data încheierii contractului de arendă (în caz de existență al acestuia);
- Termenul contractului de arendă (în caz de existență al acestuia);
- Suma achitată lunar/anual;
- Condițiile de achitare.
6.2.8.6. Ulterior citării și depunerii explicației de către arendaș, funcționarul fiscal va cita
arendatorul pentru efectuarea controlului fiscal cameral și întocmirea actului de control (cu preluarea
explicației, după caz).
6.2.8.7. În cazul în care informația cu privire la arendaș nu este disponibilă, funcționarul fiscal
va cita arendatorul pentru preluarea explicației, în care se va solicita indicarea următoarelor aspecte:
- Datele de contact ale arendașului;
- De când se află în arendă terenul;
- Data încheierii contractului de arendă (în caz de existență al acestuia);
- Termenul contractului de arendă (în caz de existență al acestuia);
- Suma achitată lunar/anual;
- Condițiile de achitare.
6.2.8.8. Ulterior preluării explicației de la arendator, funcționarul fiscal va cita arendașul pentru
depunerea explicației, în explicație se va solicita indicarea următoarelor aspecte:
- Datele cu caracter personal din buletinul de identitate ale arendașului;
- De când se află în arendă terenul;
- Data încheierii contractului de arendă (în caz de existență al acestuia);
- Termenul contractului de arendă (în caz de existență al acestuia);
- Suma achitată lunar/anual;
- Condițiile de achitare.
6.2.8.9. După preluarea explicațiilor de la ambele părți, funcționarul fiscal va contrapune
informațiile relatate, va invita/cita arendatorul pentru întocmirea actului de control. La calcularea
obligațiilor fiscale se va lua în considerare suma mai mare declarată din explicațiile primite de la
persoanele fizice citate.
6.2.8.10. Până la inițierea acțiunilor de control, precum și în cadrul derulării acestora, se vor
utiliza modelele-tip ale notificării, actului de control și ale deciziei asupra cazului de încălcare a
legislației conform anexelor nr.6.45, nr. 6.46, nr. 6.47.
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6.2.9. Particularitățile estimării de către DGControl a obligației fiscale aferente venitului
obținut de către persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și
transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) imobiliare
la persoane fizice cetățeni
6.2.9.1. În cazul neînregistrării contractului de posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie) al proprietății imobiliare și neachitării impozitului din venitul obținut, SFS va
estima venitul persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător prin metode și din surse
indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 și 225 din Codul Fiscal.
6.2.9.2. Obligația fiscală aferentă venitului obținut de către persoanele fizice, care nu desfășoară
activitate de întreprinzător și transmit în locațiune/arendă bunuri imobiliare la persoane fizice
cetățeni, va fi supusă estimării de către DGControl, în cazul recepționării materialelor de la
DGConformare.
6.2.9.3. Estimarea obligației fiscale aferente venitului obținut de către persoanele fizice, care
nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în locațiune/arendă bunuri imobiliare la persoane
fizice (cetățeni) se va realiza de către funcționarii fiscali din cadrul DGControl doar după
întreprinderea de către DDF a tuturor acțiunilor de conformare voluntară, conform prevederilor
stabilite de Programul de conformare a contribuabililor.
6.2.9.4. Se consideră conformată, persoana fizică care a înregistrat contractul de transmitere în
posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct), în care s-a indicat integral perioada
transmiterii în locațiune.
6.2.9.5. Funcționarul fiscal va efectua analiza informației din SI al SFS prin extragerea
informației cu privire la achitările efectuate la cap. 111130 (impozit pe venit aferent operațiunilor de
predare în posesie sau folosință a proprietății imobiliare) și prin verificarea cu subdiviziunea
structurală a SFS dacă a fost sau nu înregistrat contract de locațiune de către persoana fizică ce
urmează a fi supusă controlului.
6.2.9.6. În cazul în care persoana fizică nu s-a conformat și nu a înregistrat la subdiviziunea
SFS contractul de locațiune, arendă, uzufruct, superficie funcționarii fiscali vor purcede la aplicarea
acțiunilor de estimare a obligației fiscale prin aplicarea prevederilor art.225 din Codul fiscal.
6.2.9.7. Funcționarul fiscal, după caz, va apela și la alte surse adiționale de informare ce vor
contribui la determinarea prețului achitat pentru transmiterea în locațiune și arendă, precum și
perioada aflării bunului imobiliar în locațiune/arendă.
6.2.9.8. În scopul acumulării probelor, funcționarul fiscal va solicita facturile pentru serviciile
comunale eliberate persoanei fizice de către prestatorii de servicii, precum și alte informații, după caz.
6.2.9.9. Odată cu identificarea datelor cu privire la locatar, funcționarul va cita locatarul pentru
preluarea explicației, în care se va solicita indicarea următoarelor aspecte:
- Datele cu caracter personal din buletinul de identitate ale locatarului;
- Datele de contact ale locatorului;
- De când se află în locațiune, arendă, uzufruct, uzufruct, bunul imobil;
- Data încheierii contractului de locațiune, arendă, uzufruct, superficie (în caz de existență al
acestuia);
- Termenul contractului de locațiune, arendă, uzufruct, superficie (în caz de existență al
acestuia);
- Suma achitată lunar/anual;
- Condițiile de achitare.
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6.2.9.10. În cazul în care informația cu privire la locatar nu este disponibilă, funcționarul fiscal
va cita locatorul pentru preluarea explicației, în care se va solicita indicarea aspectelor specificate la
punctul precedent.
6.2.9.11. În scopul determinării perioadei de transmitere în locațiune, se vor utiliza următoarele
surse de informații:
- Explicațiile locatarului;
- Explicațiile martorilor (vecinii, administratorii blocurilor locative, etc);
- Informația cu referire la serviciile comunale achitate pe parcursul ultimelor perioade, pentru
care se presupune transmiterea în chirie.
6.2.9.12. În situația în care plata lunară a fost efectuată la contul bancar al persoanei fizice
locator, urmează a fi solicitată informația de la instituția financiară privind transferurile efectuate de
către persoana fizică locatar.
6.2.9.13. Pentru determinarea prețului transmiterii în locațiune se vor lua în considerație:
- Informația disponibilă privind prețul transmiterii în locațiune a bunurilor asemănătoare după
caracteristici, conform contractelor înregistrate de către alte persoane;
- Informația plasată pa paginile de anunțuri;
- Caracteristicile bunurilor.
6.2.9.14. Suplimentar, în cadrul estimării veniturilor persoanelor fizice vor fi luate în
considerare următoarele aspecte, după cum urmează:
a) Persoana este proprietar a imobilului pentru o perioadă mai mare de 2 ani, dar contractul de
dare în locațiune este înregistrat pentru o perioadă mai mică de 1 an;
b) Valoarea contractului de transmitere în locațiune este mai mică de valoarea medie de piață
a contractului de locațiune/arendă a bunurilor asemănătoare, ținându-se cont și de amplasarea bunului
imobil sau a terenului agricol (Nord, Centru, Sud) și de condițiile tehnice a bunului imobiliar (lux,
mobilat, standard sau alte condiții) sau comparării datelor cu cele prevăzute în Anexa nr.9
,,Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică” din Legea bugetului de
stat pentru anul în curs.
Concomitent, în cadrul administrării fiscale, pot fi considerate indicator de reper cazurile în
care valoarea lunară a contractului de transmitere în locațiune este mai mică de:
- 1500 lei/lunar – mun. Chișinău;
- 950 lei/lunar – mun. Bălți;
- 700 lei/lunar – celelalte municipii, orașe-reședință;
- 500 lei/lunar – orașele și localitățile suburbane din componența municipiilor;
- 150 lei/lunar – localitățile sătești.
c) Persoana fizică deține în proprietate două și mai multe imobile cu destinație locativă, care
conform probelor deținute sunt transmise în locațiune, dar contrar prevederilor legislației persoana
nu a înregistrat contractul la SFS, nu a reacționat la acțiunile de conformare întreprinse de către
subdiviziunea SFS sau s-a conformat parțial prin înregistrarea contractului cu o valoare mai mică
decât valoarea prevăzută sau perioada de dare în locațiune a bunului imobil indicată în contract diferă
de perioada presupusă.
d) Persoana fizică a înregistrat pentru perioadele precedente contract de locațiune/arendă la
subdiviziunea SFS, a cărui valabilitate a expirat și nu a fost înregistrat repetat în cel mult 2 luni
calendaristice din data expirării.
e) Contractul înregistrat de către persoana fizică locator este de o valoare diminuată cu mai
mult de 10% față de contractul înregistrat anterior.
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6.2.9.15. La calcularea obligațiilor fiscale se va lua în considerare suma mai mare declarată din
explicațiile primite de la persoanele fizice citate și prin urmare, funcționarul fiscal va întocmi o notă
în adresa conducerii SFS în vederea efectuării unui control fiscal cameral privind estimarea obligației
fiscale prin metode și din surse indirecte a persoanei fizice care transmite în locațiune/arendă (în
continuare – control fiscal cameral).
6.2.9.16. La inițierea controlului fiscal cameral, funcționarul fiscal, în mod obligatoriu, va
genera Decizia de inițiere a controlului (formularul DIC) din SI SFS.
6.2.9.17. Concomitent, funcționarul fiscal va verifica dacă persoana fizică locator nu a fost
supusă controlului fiscal prin metoda de verificare tematică privind verificarea obligației persoanelor
fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) la persoanele fizice cetățeni. În cazul în care, persoana fizică
anterior a fost supusă controlului fiscal, materialele controlului urmează a fi utilizate în cadrul
controlului fiscal ca metode și surse indirecte.
6.2.9.18. Ulterior, se va purcede la citarea proprietarului acestuia pentru întocmirea actului de
control cameral și stabilirea obligațiilor fiscale.
6.2.9.19. În cazul neprezentării contribuabilului citat, se va acționa în corespundere cu
prevederile legislației în vigoare.
6.2.9.20. După expirarea a 15 zile de la data afișării anunțului, se va întocmi actul de control
fiscal în lipsa contribuabilului.
6.2.9.21. La solicitarea scrisă a proprietarului imobilului, cu mențiunea că este de acord cu
rezultatele controlului, examinarea cazului de încălcare a legislației poate fi efectuată fără respectarea
termenului de prezentare a dezacordului prevăzut la art.216 alin.(8) din Codul fiscal.
6.2.9.22. În cazul în care contribuabilul refuză semnarea actului de control expedierea acestuia
are loc conform art. 1291 din Codul fiscal. Data finalizării controlului se consideră data semnării
actului de control doar de către funcționarii fiscali.
6.2.9.23. Publicarea actelor emise de către SFS se va efectua în conformitate cu prevederile
Ordinului SFS nr. 569 din 23.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura
de comunicare a actelor emise de SFS, cu modificările și completările ulterioare.
6.2.9.24. Termenul de examinare a cazului de încălcare a legislației, potrivit art.246 alin. (1)
din Codul fiscal, cazul de încălcare fiscală se examinează în termen de 15 zile din data:
a) prezentării dezacordului – dacă a fost prezentat la timp;
b) expirării termenului de prezentare a dezacordului – dacă nu a fost prezentat sau dacă a fost
prezentat cu întârziere.
6.2.9.25. Cazul de încălcare a legislației poate fi examinat în lipsa proprietarului , numai dacă
există confirmare că acesta a fost anunţat în modul stabilit despre locul, data şi ora examinării cazului
şi dacă de la el până la data stabilită pentru adoptarea deciziei nu a parvenit un demers argumentat de
a fi amânată examinarea.
6.2.9.26. Decizia asupra cazului de încălcare a legislației se comunică/expediază proprietarului
imobilului în decurs de 3 zile după emitere, un exemplar al deciziei se înmânează sau se expediază
recomandat acestuia. Confirmarea (documentul eliberat de oficiul poştal) privind înmânarea deciziei
respective destinatarului se anexează la materialele controlului.
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6.2.10. Principiile fundamentale de interacțiune cu persoanele fizice ce oferă bunuri imobile în
posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie)
6.2.10.1. Per ansamblu, în discuţiile cu orice persoană se va ţine cont de următoarele aspecte:
La începutul interacţiunii doar se ascultă. Nu veţi vorbi. Să întrerupeţi o persoană din vorbit ar
însemna o lipsă de interes faţă de ceea ce are de zis, iar asta ar atrage după sine lipsa de respect faţă
de ea.
a) Așteptaţi până când persoana va finaliza discursul, pentru ca acesta să simtă că aţi ascultat
până la capăt ce a avut de spus.
b) Concentraţi-vă atenţia asupra cuvintelor persoanei și nu pe mânia Dvs.
c) Aduceţi-vă aminte că scopul acestei vizite este conformarea persoanei și aducerea în cadrul
legal, că intenţia Dvs. este una prietenoasă.
d) Nu contează cine are de fapt dreptate, Dvs. sunteţi acolo pentru ca să obţineţi rezultat. Așa
că oferiţi-i prioritate ca să simtă că are dreptate.
e) Mai presus de toate, întotdeauna vă veţi cere scuze chiar dacă știți ca nu ați greșit cu nimic.
Contribuabilii sunt dificili, iar uneori pot fi:
a) Nervoși
b) Nerăbdători
c) Intimidanţi
d) Vorbăreţi
e) Îndrăzneţi
f) Indeciși
6.2.10.2. Trebuie să vă daţi seama că nu puteţi controla comportamentul nimănui. Dar puteţi
influența felul în care ei răspund la sugestiile Dvs. Pentru aceasta trebuie să luaţi în considerare
următoarele:
- Niciodată nu vă certaţi cu contribuabilii atunci când sunt iritați, nesatisfăcuți, sau atunci când
se plâng pe sistem;
- Ascultaţi și oferiți posibilitatea contribuabilului sa-și exprime nemulțumirea;
- Contribuabilul vrea să fie ascultat și înțeles. Menține-ți contactul vizual cu el.
- Arăta-ţi contribuabilului că vă pasă de sentimentele sale;
- Nu luaţi lucrurile personal, unii contribuabili sunt dificili indiferent de situaţie, aduceţi-vă
aminte: „să ajutăm contribuabilii este datoria noastră!”;
- Zâmbiţi, fiţi pozitivi și prietenoși.
6.2.10.3. Procesul de interacțiune a funcționarului fiscal cu persoana fizică
Procesul de interacțiune cu persoanele fizice presupune câteva scenarii:
Scenariul 1 - în cazul în care persoana fizică va deschide ușa
La faţa locului, funcţionarul fiscal se va comporta respectuos, conform următorului scenariu:
a) va saluta persoana cu amabilitate;
b) va face cunoscut contribuabilului datele proprii de identificare (numele, prenumele, funcţia
și locul de muncă) prin intermediul legitimaţiei de serviciu;
c) va comunica scopul vizitei.
Exemplu:
Bună ziua, mă numesc ….. Domnule/Doamnă… eu sunt aici ca să găsim o cale amiabilă de
discuţie. Conform datelor Serviciului fiscal de Stat, dispunem de informaţia că acest imobil se oferă
în locaţiune. În acest context vă oferim un pliant informaţional (anexa nr. 6.41) care va servi drept
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suport în vederea conformării Dvs. la legislaţia în vigoare. În cazul în care aveţi careva neclarităţi
sunt disponibil pentru a vă oferi răspuns.
Scenariul 2- în cazul în care persoana fizică nu va deschide ușa
În acest caz funcţionarul fiscal va încerca să discute cu vecinii, conform următorului scenariu:
a) va saluta persoana cu amabilitate;
b) va face cunoscut contribuabilului datele proprii de identificare (numele, prenumele, funcţia
și locul de muncă) prin intermediul legitimaţiei de serviciu;
c) va comunica scopul vizitei.
Exemplu:
Bună ziua, mă numesc ….. Domnule/Doamnă… eu sunt aici ca să identificăm persoanele fizice
ce oferă bunuri imobile în locaţiune, o să vă fim recunoscători dacă ne veţi comunica dacă
apartamentul nr…. se oferă în locaţiune. (La finalul discuţiei se va înmâna pliantul, conform anexei
nr.6.41).
6.2.10.4. Totodată, în procesul conformării persoanelor fizice ce oferă imobile în locaţiune,
uneori pot apărea situaţii neprevăzute/de conflict. Astfel, funcţionarul fiscal poate întrerupe discuţia
în următoarele cazuri:
- folosirii de către contribuabil a unui limbaj trivial;
- ameninţării la adresa funcţionarului fiscal;
- utilizării de către contribuabil a violenţei verbale și/sau fizice.
6.2.10.5. Contribuabilul trebuie avertizat că în cazul în care nu își revizuiește comportamentul,
discuţia se va încheia.
6.2.10.6. În cazul în care, funcţionarul fiscal va fi ameninţat fizic, atunci va întrerupe imediat
discuţia cu respectivul contribuabil şi va solicita, după caz, sprijinul organelor de ordine pentru
propria protecție.
6.2.10.7. Față de contribuabilii care nu sunt dispuşi să se conformeze şi fac acest lucru în mod
conştient, urmează să se aplice tratamente de conformare forţată prevăzute în Programul de
conformare a contribuabililor.

6.3.

IMPOZITUL PE AVERE

Business proces O04.08.078 „Administrarea impozitului pe avere”
6.3.1. Impozitul pe avere este inclus în sistemul impozitelor și taxelor de stat.
Impozitul se aplică asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație
locativă și căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea la situația din 1
noiembrie a perioadei fiscale de gestiune satisfac cumulativ următoarele condiții:
a) valoarea estimată constituie 1,5 milioane lei și mai mult;
b) suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult.
6.3.2. Acest impozit se aplică numai în cazul în care totalitatea bunurilor imobiliare întrunesc
ambele criterii. În cazul în care bunurile imobiliare se încadrează doar într-un singur criteriu, acestea
nu apar ca obiect al impunerii

! Impozitul pe avere se aplică numai pentru bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării
de către organele cadastrale.
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6.3.3. Cota impozitului pe avere constituie 0,8 % din valoarea estimată a obiectului impunerii.
6.3.4. Impozitul pe avere se calculează în baza informaţiei privind fiecare bun imobil, titulari
ai drepturilor de proprietate, precum şi valoarea estimată a bunurilor imobiliare în scopul impozitării,
recepționată de la ASP Departamentul Cadastru conform situaţiei existente la 1 noiembrie a
perioadei fiscale de gestiune.
6.3.5. Subiecții impunerii sunt determinați în baza informaţiei transmise de către ASP
Departamentul Cadastru, inclusiv și în cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună
în devălmășie.
6.3.6. Înștiințarea subiecților impunerii cu privire la suma impozitului pe avere ce urmează a
fi achitată se efectuează prin înmânarea avizelor de plată (anexa nr.6.48) până la data de 10
decembrie a perioadei fiscale de gestiune.
6.3.7. Termenul limită de achitare este – 25 decembrie a perioadei fiscale de gestiune.
6.3.8. Asigurarea evidenței și monitorizării subiecților impunerii, obiectelor impozabile și
obligațiilor fiscale calculate și achitate, precum și restanțelor înregistrate în contul contribuabililor se
realizează prin intermediul SIA „Impozit pe avere”.
6.3.9. SIA „Impozit pe avere” reprezintă un sistem specializat ce include date sistematizate
privind subiecții impunerii, numerele cadastrale, tipurile și adresa obiectelor ce constituie bunuri
imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului pe avere ce urmează a fi achitată, precum și altă
informaţie ce ține de plata acestui impozit. Prin intermediul acestui SI subdiviziunile SFS urmează să
asigure o administrare fiscală eficientă a impozitului pe avere.
Gestionarea și mentenanța SIA „Impozit pe avere” va fi asigurată de către administratorul SI al
SFS.
Pentru a asigura accesul la SIA „Impozit pe avere”, funcționarii fiscali responsabili de
administrarea impozitului pe avere urmează să fie înregistrați de către administratorul SI al SFS în
calitate de utilizatori ai acestui sistem17.
6.3.10. Înregistrarea utilizatorului se efectuează în baza Cererii de înregistrare, modificare,
blocare a utilizatorilor SFS în conformitate cu rolurile stabilite în Regulamentul privind autentificarea
și administrarea înregistrărilor de utilizator al resurselor informaționale ale SFS.
Atribuțiile inspectorului responsabil de administrarea impozitului pe avere
6.3.11. Întru asigurarea unei administrări fiscale eficiente a impozitului pe avere, inspectorii
responsabili de acest segment, urmează să asigure evidența şi monitorizarea subiecților impunerii,
obiectelor impozabile și obligațiilor fiscale calculate și achitate, precum și restanțelor înregistrate în
contul contribuabililor prin intermediul SIA „Impozit pe avere”.
6.3.12. În acest sens, inspectorii urmează să întreprindă următoarele acțiuni:
1) selectarea la situaţia din 1 noiembrie a perioadei fiscale de gestiune a subiecților impunerii,
care se deservesc în raza de administrare a subdiviziunii SFS;
2) crearea Registrului cererilor de identificare a subiecților la impozitul pe avere;
3) recepționarea cererilor privind recunoașterea în calitate de subiect al impunerii și
înregistrarea acestora în Registrul cererilor de identificare a subiecților la impozitul pe avere;
4) examinarea documentelor prezentate de către contribuabil în cazul solicitării modificării
obligațiilor fiscale calculate;

17

Ordinul SFS nr.219 din 18.07.2017
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5) generarea, tipărirea şi înmânarea avizelor de plată se va efectua de către subdiviziunea
teritorială a SFS în raza căruia subiectul impunerii îşi are domiciliul;
6) respectarea procedurii de transmitere a informaţiilor privind identificarea subiecților
impunerii la impozitul pe avere în temeiul altor informaţii/date, decât cele recepționate de la ASP
Departamentul Cadastru, care sunt puse la dispoziția subdiviziunilor SFS.
7) generarea rapoartelor în vederea monitorizării indicatorilor şi asigurarea întreprinderii
acțiunilor necesare privind încasarea integrală la buget a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe
avere, la necesitate.
În acest sens, din sistem pot fi generate următoarele rapoarte:
Fişa contribuabilului – acest raport permite vizualizarea tuturor operaţiunilor efectuate în
contul contribuabilului și data introducerii acestora.
IA 1 – generează informaţia cu privire la subiecţii impunerii și obligațiile fiscale calculate,
precum și achitarea acestora pentru o anumită perioadă la situaţia de la o anumită dată.
IA 2 – generează informaţia cu privire la subiecții impunerii și obiectele deţinute de către aceştia
pentru o anumită perioadă la situaţia de la o anumită dată.
IA 3 – generează informaţia cu privire la contribuabilii care au admis restanţă la buget la situaţia
de la o anumită dată.
IA 4 – generează borderoul înmânării avizelor de plată tipărite până la o anumită dată.
IA 5 – generează lista bunurilor imobiliare care constituie obiect al unui credit imobiliar
(ipotecar)/contract de leasing financiar), pentru care au fost operate modificări în baza impozabilă
pentru o anumită perioadă la situaţia de la o anumită dată. Acest raport cuprinde informaţia numai
pentru perioadele fiscale corespunzătoare anilor 2016, 2017 și 2018.
IA 6 – generează informaţia cu privire la data evaluării/ reevaluării bunurilor imobiliare şi a
suprafeței la situaţia de la o anumită dată.
IA 7 – generează lista operaţiunilor privind modificarea obligației fiscale pentru o anumită
perioadă la situaţia de la o anumită dată.
Oricare raport poate fi generat în format – PDF, MS Excel, MS Word.
6.3.13. În scopul conformării contribuabililor restanțieri în vederea achitării impozitului pe
avere, funcționarii fiscali din cadrul DDF vor remite în adresa acestora scrisori de conformare (anexa
nr.6.49), care urmează a fi înmânate, contra semnătură fiecărui contribuabil în parte.
În cazul neachitării plății restante, datele contribuabilului restanțier se vor remite DGRC pentru
aplicarea măsurilor de asigurare și executarea silită a obligației fiscale.
Organizarea proceselor de administrare a impozitului pe avere în cazul identificării subiectului
impunerii
6.3.14. În cazul în care inspectorul responsabil de administrare a impozitului pe avere,
identifică în calitate de subiect al impunerii la situaţia din 1 noiembrie a perioadei fiscale de gestiune
unul sau mai mulți proprietari ai bunurilor imobiliare în temeiul altor informaţii/ date, decât celor
recepționate de la ASP Departamentul Cadastru, acesta completează Decizia privind identificarea
persoanelor fizice în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere din alte surse
informaţionale de care dispun subdiviziunile SFS (anexa nr.6.50).
6.3.15. În cazul în care persoana fizica este proprietarul unui sau a mai multor bunuri
imobiliare care corespund criteriilor stabilite, însă la selectarea masivă a subiecților impunerii de către
administratorul SI al SFS nu a fost identificată la situaţia din 1 noiembrie a perioadei fiscale de
gestiune în calitate de subiect al impunerii, aceasta este în drept să depună la subdiviziunea SFS în
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raza căruia își are domiciliu, individual sau prin intermediul reprezentantului legal o cerere privind
recunoașterea în calitate de subiect al impunerii cu impozitul pe avere (anexa nr.6.51).
6.3.16. În scopul evidenței cererilor privind recalcularea obligației fiscale depuse la
subdiviziunile SFS, se va crea un Registru al cererilor de identificare a subiecților la impozitul pe
avere (anexa nr.6.52).
Registrele cererilor de identificare a subiecților la impozitul pe avere trebuie să fie numerotate,
șnuruite, semnate de șeful subdiviziunii SFS.
6.3.17. Cererea privind recunoașterea în calitate de subiect al impunerii adresată șefului
subdiviziunii SFS se depune nemijlocit de către persoana – proprietar al bunurilor imobiliare (obiecte
ale impunerii). Cererea se prezintă funcționarului fiscal responsabil de administrarea impozitului pe
avere şi se înregistrează în Registrul cererilor de modificare a obligațiilor fiscale/identificare a
subiecților la impozitul pe avere.
6.3.18. La cererea de recunoaștere în calitate de subiect al impunerii cu impozitul pe avere, în
mod obligatoriu, se anexează:
1) Copia buletinului de identitate;
2) După caz, copia contractului de vânzare-cumpărare autentificat de notar sau hotărârea,
decizia sau ordonanța autorităților administrative și judecătorești.
6.3.19. Persoana responsabilă de administrare a impozitului pe avere din cadrul DDF prezintă
setul de materiale șefului subdiviziunii SFS. Acesta, la rândul său, decide asupra oportunității
recunoașterii a contribuabilului în calitate de subiect al impunerii în temeiul documentelor prezentate.
6.3.20. La identificarea subiecților impunerii atât în baza cererii solicitantului, cât şi în cazul
examinării informaţiilor/datelor din alte surse disponibile subdiviziunii SFS, funcționarul fiscal
responsabil de administrare a impozitului pe avere remite în adresa administratorului SI al SFS, o
solicitare de creare în SIA „Impozit pe avere” a subiectului identificat cu obiectele corespunzătoare
(anexând toate copiile documentelor confirmative pentru a fi introduse în sistem).
6.3.21. Administratorul SI al SFS, în termen de 2 zile din momentul recepționării solicitării,
va asigura întreprinderea măsurilor necesare pentru reflectarea obligațiilor fiscale corespunzătoare în
SIA „Impozit pe avere” şi, după caz, în SI al SFS, cu asigurarea posibilității generării avizelor de
plată de către subdiviziunea SFS solicitantă.
Despre finalizarea acțiunilor corespunzătoare, administratorul SI al SFS, prin intermediul poștei
electronice, va informa subdiviziunea SFS (șeful subdiviziunii și/sau persoana desemnată în
solicitare).
6.3.22. După identificarea persoanei fizice în calitate de subiect al impunerii, inspectorul
responsabil de administrare a impozitului pe avere, tipărește şi asigură remiterea avizului de plată
subiectului impunerii.
6.3.23. Procesul privind identificarea persoanei fizice în calitate de subiect al impunerii nu
trebuie să depășească 3 zile lucrătoare din data aprobării deciziei (anexa nr.6.50) și/sau recepționării.

! Răspunderea pentru organizarea eficientă a administrării impozitului pe avere o poartă șefii
subdiviziunilor SFS.
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6.4.

IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE ȘI IMPOZITUL FUNCIAR

Business proces O04.08.079 „Administrarea impozitului pe bunurile imobiliare aferent
persoanelor fizice”
6.4.1. Evidența şi monitorizarea obligaţiilor fiscale calculate şi achitate la impozitul pe
bunurile imobiliare şi impozitul funciar se asigură de către SCITL din cadrul primăriilor:
a) pentru bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării prin intermediul SIA „Cadastrul
Fiscal 2.0” modulul „Persoane fizice”;
b) pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării prin intermediul SIA ,,SCITL
2.0”
6.4.2. În sarcina subdiviziunilor SFS se pune organizarea, monitorizarea şi controlul asupra
respectării de către SCITL a legislației fiscale în partea ce ține de administrarea de către aceştia a
impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar.
În acest sens, în sarcina funcționarilor fiscali responsabili de monitorizarea activităților SCITL
se pune:
1) îndrumarea şi controlul activității SCITL;
2) instruirea perceptorilor din cadrul SCITL, cu informarea permanentă despre modificările
efectuate în legislație;
3) introducerea în SIA „Cadastru fiscal 2.0” a cotelor concrete şi valorii în limitele căreia se
acordă scutire la impozitul pe bunurile imobiliare aprobate pentru anul corespunzător pentru fiecare
primărie din raza de administrare.
Atribuțiile funcționarului fiscal responsabil de administrarea impozitului pe bunurile
imobiliare sunt descrise mai detaliat în capitolul X Conlucrarea cu SCITL.

! Răspunderea pentru organizarea eficientă a administrării impozitului pe bunurile imobiliare
o poartă șefii subdiviziunilor SFS și primarii autorităților administrațiilor publice locale.

6.5. IDENTIFICAREA ȘI CONFORMAREA PERSOANELOR FIZICE
CARE DESFĂȘOARĂ ILICIT ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR
6.5.1. Desfășurarea activităților de identificare și aplicare a acțiunilor de conformare
voluntară/forțată a persoanelor fizice care desfășoară activitate în zonele cu risc sporit de
practicare ilicită a activității de întreprinzător (comerț stradal)
6.5.1.1. În scopul diminuării cazurilor de desfășurare ilicită a activității de întreprinzător, SFS
are drept obiectiv aplicarea măsurilor de conformare prin prisma monitorizării contribuabililor –
persoane fizice.
În vederea identificării persoanelor fizice care desfășoară ilicit activitate de întreprinzător, în
zonele cu risc sporit de practicare ilicită a activității (comerț stradal), DDF/DGDF vor asigura:
1. identificarea zonelor cu risc sporit de practicare a activității ilicite;
2. efectuarea săptămânală a ieșirilor la fața locului în zonele cu risc sporit de practicare ilicită
a activității de întreprinzător identificate în vederea stabilirii persoanelor fizice care practică ilicit
activitate de comerț stradal;
3. În cadrul ieșirilor se va asigura aplicarea măsurilor de conformare prin:
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- înmânarea pliantului informativ conform modelului (anexa nr.6.53);
- purtarea de conversații individuale/colective la fața locului;
- acordarea de asistență și consultanță sub aspectul înregistrării activității în formele
organizatorice-juridice prevăzute de legislația în vigoare;
- informarea persoanelor cu privire la consecințele practicării ilicite a activității de
întreprinzător, neconformarea benevolă la legislația în vigoare precum și despre iniţierea acţiunilor
de control ulterior acțiunilor de conformare voluntară.
6.5.1.2. În cadrul acțiunilor de conformare voluntară, funcționarul fiscal va utiliza normele de
politețe și prevederile Codul de conduită a funcționarului fiscal și va stabili corect momentul
interacțiunii cu orice persoană, fără crearea de incomodități.
6.5.1.3. Ieșirile la fața locului în vederea identificării adreselor/zonelor cu risc sporit de
practicare a activității ilicite se vor efectua în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă
împuternicirea funcționarului fiscal, semnată de către conducerea DDF (forma și conținutul delegării
se stabilește conform anexei nr.1 la Ordinul SFS nr. 388 din 09.09.2019).
6.5.1.4. Rezultatele obținute în cadrul ieșirilor la fața locului vor fi consemnate în procesulverbal de observare directă a activității desfășurate la adresă/stradă, conform modelului din anexa
nr.6.54.
6.5.1.5. În cazul în care persoana fizică refuză să se identifice, funcționarul fiscal va consemna
date suplimentare privind locul/tipul activității desfășurate de către persoana vizată, cu
mențiunea ,,refuz identificare” (adresa exactă unde desfășoară activitatea, tipul mărfurilor
comercializate/serviciilor prestate) fără crearea situațiilor de conflict.
6.5.1.6. Informația aferent identificării adreselor/locurilor de amplasare a zonelor de practicare
a activității ilicite cu indicarea tipului de activitate (comerț/prestări servicii), a persoanelor fizice
identificate, tipurile de mărfuri comercializate sau servicii prestate, se vor raporta periodic către
DGConformare, la fiecare 2 săptămâni:
- către data de 10 - pentru acțiunile întreprinse în a doua jumătate a lunii precedente;
- către data de 25 - pentru acțiunile întreprinse în prima jumătate a lunii curente.
6.5.1.7. DGConformare va examina informația privind zonele/adresele unde se practică ilicit
activitate de întreprinzător și/sau lista persoanelor fizice identificate de către DDF/DGDF și va selecta
cazurile pentru efectuarea controalelor fiscale prin metoda verificării operative.
6.5.1.8. DGControl va efectua controale fiscale prin metoda verificării operative la adresele
zonelor cu risc sporit de desfășurare a activității ilicite, conform planului de control operativ aprobat
lunar.
6.5.1.9. Cazurile privind persoanele fizice față de care au fost întocmite procese-verbale cu
privire la contravenția prevăzută de art. 263 alin (1) din Codul contravențional, vor fi monitorizate în
continuare conform acțiunilor descrise la compartimentul 6.5.4.
6.5.2. Desfășurarea activităților de identificare și aplicare a acțiunilor de conformare
voluntară/forțată a persoanelor fizice care practică ilicit activitate de comerț prin
intermediul portalurilor de anunțuri și magazinelor on-line
6.5.2.1. Activitatea de comerț și/sau prestare servicii prin intermediul magazinelor on-line, din
punct de vedere fiscal este reglementată conform principiilor generale.
6.5.2.2. În desfășurarea activității de întreprinzător, contribuabilul se va ghida de drepturile și
obligațiile stabilite de Codul Fiscal:
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a) înregistrarea și desfășurarea activității într-o oarecare formă organizatorico-juridică stabilită
de legislație;
b) reflectarea corectă și deplină a tuturor faptelor economice în documentele primare și de
evidență contabilă;
c) aplicarea ECC la efectuarea decontărilor în numerar;
d) declararea și achitarea în termen a obligațiilor fiscale.
6.5.2.3. Încălcarea normelor stabilite de actele regulatorii este pasibilă aplicării sancțiunilor
conform prevederilor Codului fiscal, Codului Contravențional și Codului penal.
6.5.2.4. DGConformare întru constatarea presupusei activități ilicite de întreprinzător
desfășurate de către persoanele care practică comerțul on-line, lunar identifică, analizează și verifică
anunțurile plasate pe portalurile /paginile web și rețelele de socializare.
Cazurile examinate, care reprezintă risc de administrare fiscală sunt selectate lunar și prezentate
în adresa DGControl pentru efectuarea controalelor fiscale prin metoda verificării operative.
6.5.3. Desfășurarea acțiunilor de identificare și aplicare a acțiunilor de conformare
voluntară/forțată a persoanelor fizice care practică ilicit activitate de comerț în cadrul
piețelor autorizate
6.5.3.1. Activitatea funcționarilor fiscali în procesul de desfășurare a acțiunilor de conformare
a contribuabililor ce desfășoară activitate în piețele autorizate din republică este orientată spre
promovarea conformării fiscale benevole și direcționarea contribuabililor spre respectarea voluntară
a obligațiilor fiscale.
6.5.3.2. În vederea identificării persoanelor fizice care desfășoară ilicit activitate de
întreprinzător în cadrul piețelor autorizate DDF/DGDF vor asigura:
1. Selectarea/întocmirea listei tuturor piețelor autorizate din raza de deservire, divizată pe
DDF/DGACM și prezentarea acesteia în adresa DGConformare concomitent cu graficul de
desfășurare a acțiunilor de conformare.
2. Desemnarea funcționarilor fiscali responsabili de aplicarea/întreprinderea acțiunilor de
conformare față de comercianții care desfășoară activitate de comerț ilicit în piețele autorizate din
republică.
3. Efectuarea vizitelor fiscale la agenții economici care administrează piețele autorizate, de
către funcționarii fiscali – responsabili de desfășurarea acțiunilor de conformare a comercianților din
piețele autorizate, în cadrul cărora se vor solicita:
- schemele de amplasare a comercianților (pașaportul pieței);
- înmânarea scrisorilor de informare către administratorii piețelor, în partea ce vizează de
neadmiterea comerțului ilicit în piețe (anexa nr.6.55);
- înmânarea pliantelor informative (anexa nr.6.53) către administratorii piețelor, cu
recomandarea/solicitarea suportului în vederea înmânării/distribuirii pliantelor către comercianții ce
activează în cadrul pieței.
4. Informația obținută de la administratorii piețelor autorizate se va contrapune cu informația
disponibilă din SI al SFS. Ca rezultat, vor fi identificați contribuabilii/comercianții ce activează ilicit,
care concomitent vor fi înscriși în pașaportul pieței. Ulterior, în rezultatul acțiunilor întreprinse la pct.
3, se va revizui repetat pașaportul piețelor în scopul determinării contribuabililor/comercianților care
nu s-au conformat voluntar legislației în vigoare.
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Comercianții care vor desfășura ilicit activitate în continuare, vor fi invitați la DDF unde se vor
purta discuții privind conformarea voluntară, cu acordarea unui termen de 15 zile privind
înregistrarea activității.
5. După expirarea termenului indicat, se vor purta discuții cu administratorii piețelor privind
cazurile identificate. În cazul în care se confirmă că comercianții activează ilicit în continuare, se vor
exercita ieșiri la fața locului și se vor înmâna repetat pliante informative.
6. Întocmirea listei comercianților ce nu s-au conformat cadrului legal și prezentarea listei către
DGConformare.
6.5.3.3. În baza listelor recepționate, DGConformare în termen de 15 zile din data recepționării
listelor, va examina oportunitatea aplicării măsurilor de conformare forțată.
6.5.3.4. DGControl va efectua controale fiscale prin metoda verificării operative în piețele
autorizate, conform planului de control operativ aprobat lunar.
În cazul constatării activității ilicite în cadrul piețelor verificate, se vor aplica măsuri de
conformare forțată față de administrația piețelor prin constatarea contravenției, conform prevederilor
art. 275 alin. (2) din Codul contravențional.
6.5.4. Selectarea și prioritizarea cazurilor pentru aplicarea măsurilor de monitorizare și control
6.5.4.1. În vederea asigurării conformării persoanelor fizice care practică ilicit activitatea de
întreprinzător, la normele legislației în vigoare, este important a monitoriza comportamentul
contribuabililor ulterior aplicării sancțiunilor contravenționale.
6.5.4.2. În cadrul controalelor fiscale operative de către funcționarii fiscali, se vor verifica
aspectele privind dispunerea de notificări, autorizații necesare desfășurării activității de
antreprenoriat, alte aspecte ce țin de specificul activității desfășurate de către persoana supusă
verificării.
6.5.4.3. Cazurile de sancționare în baza art. 263 alin. (1) din Codul contravențional, stabilite în
cadrul controalelor fiscale prin metoda verificării operative, conform Registrului de evidență se
prezintă către DGConformare lunar către data de 10 a lunii următoare celei de gestiune.
6.5.4.4. DGConformare în termen de 15 zile, va examina informația cu privire la cazurile de
sancționare în baza art. 263 alin. (1) din Codul contravențional, stabilite în cadrul controalelor fiscale
prin metoda verificării operative, înregistrate conform Registrului de evidență a proceselor-verbale
cu privire la contravenție, după cum urmează:
a) pentru comerțul stradal, se vor delimita zonele de amplasare geografică, se vor stabili
zonele cu risc și se vor prezenta în adresa DGDF/DDF în vederea monitorizării și întreprinderii
acțiunilor de conformare voluntară, și anume:
- înmânarea pliantului informativ conform modelului din anexa nr.6.54;
- purtarea de conversații individuale/colective la fața locului;
- acordarea de asistență și consultanță sub aspectul înregistrării activității în formele
organizatorico-juridice prevăzute de legislația în vigoare;
- informarea persoanelor cu privire la consecințele practicării ilicite a activității de
întreprinzător, neconformarea benevolă la legislația în vigoare precum și despre iniţierea acţiunilor
de control după acțiunile de conformare voluntară;
- ieșirea săptămânală la fața locului unde a fost constatată contravenția și înmânarea scrisorii
de conformare voluntară, cu acordarea unui termen de 30 zile privind înregistrarea activității
desfășurate conform prevederilor legale. În cazul în care persoana fizică nu a fost identificată la fața
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locului, dar la adresa respectivă sunt stabilite alte persoane care desfășoară ilicit activitate, se vor
aplica acțiuni de conformare privind înregistrarea activității desfășurate conform prevederilor legale;
b) pentru cazurile contravenienților care prestează servicii, se va asigura prezentarea listei
în adresa DDF în vederea remiterii scrisorii de conformare la adresa de domiciliu a contravenientului,
cu acordarea unui termen de 30 zile din data recepționării scrisorii, privind înregistrarea activității
desfășurate conform prevederilor legale, conform modelului din anexa nr.6.56 și anexa nr.6.57.
6.5.4.5. DGConformare va examina lunar lista persoanelor fizice contravenienți și pentru
cazurile de admitere a două sau mai multe contravenții/trimestrial, va întreprinde următoarele acțiuni:
1. va adresa către DDF solicitări privind citarea persoanelor fizice la SFS. În cadrul audierii
persoanei fizice, se vor prelua explicații cu privire la activitatea desfășurată și se vor aplica măsuri de
conformare voluntară aferent informării cu privire la prevederile legislației în vigoare, sancțiunile
pasibile desfășurării ilicite a activității de întreprinzător, cu acordarea unui termen rezonabil privind
înregistrarea activității.
2. va examina oportunitatea efectuării controlului fiscal operativ cu confiscarea mărfurilor
supuse comercializării;
3. va analiza alte surse disponibile în vederea întreprinderii măsurilor de conformare forțată,
inclusiv cu estimarea veniturilor obținute.

6.5.5. Evidența Registrului persoanelor fizice potențiali subiecți ai impunerii cu impozit pe venit
6.5.5.1. DGConformare va asigura crearea, gestionarea, actualizarea Registrului de evidență a
persoanelor fizice potențiali subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit, conform modelului din anexa
nr.6.58, care va conține:
- Numele, prenumele persoanei fizice;
- IDNP al persoanei fizice;
- Data identificării activității ilicite;
- Adresa desfășurării activității;
- Tipul activității desfășurate/mărfurile comercializate sau serviciile prestate;
- Seria și numărul procesului-verbal cu privire la contravenție;
- Data întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenție;
- Suma sancțiunii aplicate;
- Valoarea mărfurilor expuse spre comercializare (estimativ);
6.5.5.2. Datele prevăzute în Registru, se vor completa de către DGConformare, conform
informațiilor prezentate de către:
- DDF - aferent persoanelor fizice identificate în cadrul acțiunilor de conformare, ce desfășoară
ilicit activitate de întreprinzător;
- DGControl - privind procesele-verbale cu privire la contravenție, aferent cazurilor de
sancționare în conformitate cu prevederile art.263 (1) Cod contravențional, stabilite în cadrul
controalelor fiscale efectuate prin metoda verificării operative.
6.5.5.3. Modificarea Registrului prin excluderea persoanei fizice potențial subiect al impunerii
cu impozitul pe venit se va efectua de către DGConformare, în următoarele situații:
- persoana fizică a înregistrat activitatea desfășurată în oarecare formă organizatorico-juridică
prevăzută de legislația în vigoare;
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- persoana fizică nu a fost identificată în cadrul acțiunilor de conformare voluntară/forțată
întreprinse de către DDF/DGControl că desfășoară activitate într-o perioadă de 6 luni consecutive.
6.5.5.4. Generalizarea rezultatelor aferent informațiilor din Registrul de evidență a persoanelor
fizice potențiali subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit, se va efectua de către DGConformare cu
prezentarea raportului către conducerea SFS:
6.5.5.5. DGConformare, anual către data de 15 februarie va prezenta în adresa DGDF lista
persoanelor fizice potențiali subiecți ai impunerii cu impozit pe venit care nu au înregistrat activitatea
într-o oarecare formă organizatorico-juridică prevăzută de normele legale, pentru a fi întreprinse
acțiuni de conformare în vederea prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit (forma
CET18), pentru perioada anului precedent.
6.5.5.6. După expirarea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit,
DGConformare va stabili lista persoanelor fizice neconformate și va examina activitatea acestora în
vederea planificării controlului fiscal privind determinarea veniturilor obținute din activitatea ilicită
desfășurată.

6.5.6. Determinarea venitului obținut ca rezultat al practicării activității ilegale de
întreprinzător
6.5.6.1. DGC va analiza informația disponibilă în SI al SFS și va identifica persoanele fizice
care, pe parcursul unui an calendaristic, au fost sancționate multiplu pentru desfășurarea activității
ilicite și, care, în rezultat nu s-au conformat, în vederea dispunerii unui control fiscal prin utilizarea
metodelor și surselor indirecte de estimare a venitului impozabil.
6.5.6.2. În cazul constării desfășurării activității ilicite de întreprinzător de către persoana fizică,
activitatea dată se va califica ca fiind activitate individuală de întreprinzător.
În temeiul art. 189 alin. (1) și 225 din Codul fiscal, la determinarea venitului obținut funcționarii
fiscali vor întreprinde măsuri în vederea determinării cantității de marfă vândută/ volumului
serviciului prestat.
În acest sens, se va analiza informația disponibilă în SI al SFS în vederea identificării faptului
dacă:
- persoana fizică a procurat marfă de la agenți economici (de ex. au fost emise facturi fiscale)
în sumă mai mare de 300 mii lei pe o perioadă fiscală;
- persoana fizică a efectuat tranzacții de import/export în sumă mai mare de 300 mii lei pe o
perioadă fiscală;
- nu deține un contract de arendă/locațiune a spațiului de comercializare/prestare a serviciului,
cu solicitare, după caz, a contractului respectiv de la proprietarul încăperii (în situația în care
desfășurarea activității ilicite are loc în încăpere).
6.5.6.3. Dacă persoana fizică practică ilicit activitate de întreprinzător în cadrul unei încăperi,
în care sunt amplasate camere de supraveghere se va solicita de la administrația acesteia, imaginile
video în vederea determinării, după caz, a numărului de cumpărători și tipul de marfă vândut/serviciul
prestat.
6.5.6.4. La determinarea venitului obținut din vânzarea mărfurilor/prestarea serviciilor se va
ține cont de prețul mediu de vânzare/ prestare a acestora, aferent perioadei supuse controlului.
Datele referitor la prețul mediu de vânzare a mărfurilor pot fi preluate de pe pagina oficială a
Biroului Național de Statistică (BNS) sau alte surse disponibile. În cazul în care, pentru anumite
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produse nu sunt afișate prețurile medii de vânzare, urmează a fi efectuată o adresare în adresa BNS
în vederea prezentării acestora.
6.5.6.5. Cheltuielile aferente desfășurării acesteia, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din
Codul fiscal, se permit a fi deduse în situația în care sunt confirmate documentar, calificându-se drept
cheltuieli ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale,
exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
6.5.6.6. La determinarea impozitului pe venit din desfășurarea activității individuale de
întreprinzător se aplică cotele impozitului prevăzute la art. 15 lit. a) din Codul fiscal.
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CAPITOLUL VII. PARTICULARITĂȚILE DESERVIRII PERSOANELOR
NEREZIDENTE

7.1.

PROCEDURA DE LUARE LA EVIDENȚĂ FISCALĂ

7.1.1. Luarea la evidență fiscală a persoanelor străine (nerezidente)
7.1.1.1. Luarea la evidență fiscală prin atribuirea/confirmarea codurilor fiscale persoanelor
străine (nerezidente) se efectuează în mod centralizat, de către Direcția evidență și informații fiscale,
pentru următoarele categorii de contribuabili:
1. persoanele fizice cetățeni străini și apatrizi, care dețin obiecte impozabile pe teritoriul
Republicii Moldova sau au obligații fiscale;
2. persoanele juridice nerezidente și organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă, care
dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale;
3. persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale, ratificate de Republica
Moldova;
4. persoanele fizice nerezidente (cetățeni străini și apatrizi), persoanele juridice nerezidente
care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova și nu au obligații fiscale.
7.1.1.2. Atribuirea codurilor fiscale persoanelor specificate la pct.7.1.1.1 subpct.1) se
efectuează în baza cererilor de atribuire a codului fiscal sau a Deciziei cu privire la luarea în evidentă
fiscală din oficiu a persoanei fizice cetățean străin sau apatrid (Anexa nr.20 la Instrucțiunea privind
evidența contribuabililor, aprobată prin OSFS352/2017) – în cazurile cînd transferul (translarea) de
obligații în baza documentelor instanțelor de judecată translative de obligații (hotărîri ale instanțelor
de judecată, acte notariale) se efectuează către o persoană fizică cetățean străin sau apatrid.

! Cazurile de transfer (translare) de datorii in baza hotărîrilor instanțelor de judecată și actelor
notariale sunt specificate la pct.2.2.2.11 din Manual.
7.1.1.3. Direcția deservire fiscală recepționează cererile depuse de solicitanți, și asigură
verificarea corectitudinii întocmirii acestora și plenitudinea documentelor anexate la cerere.
Documentele necesare a fi anexate la cererile de atribuire a codului fiscal, pentru:
1) persoanele fizice cetățeni străini și apatrizi, care dețin obiecte impozabile pe teritoriul
Republicii Moldova sau care au obligații fiscale (conform pct. 23 din Instrucțiunea privind evidența
contribuabililor, aprobată prin OSFS 352/2017):
a) copia pașaportului valabil a persoanei fizice cetățean străin sau apatrid;
b) copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate asupra
bunului imobil, după caz;
c) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este
împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova, după caz;
d) copia actului de identitate valabil a persoanei împuternicite.
2) persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă, care dețin
obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale (conform pct.
22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin OSFS 352/2017):
a) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform
legislației sale naționale nerezidentul este persoană juridică;
b) copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice nerezidente în țara de reședință;
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c) copiile de pe documentele de identificare a nerezidentului (copia certificatului de atribuire a
codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate asupra
bunului imobil;
e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanței permanente eliberat de către
persoana juridică nerezidentă;
f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta
interesele acestuia în activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova;
g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este
împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova;
h) copia actului de identitate a conducătorului/administratorului, indicat în documentele de
constituire.

!

Documentele enumerate la lit. a), b) și c) se prezintă autentificate notarial și legalizate de

oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în țara de origine a nerezidentului, fiind traduse
în limba de stat.
3) persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale, ratificate de Republica
Moldova, conform pct. 14 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin
OSFS 352/2017:
a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial al
Republicii Moldova;
b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt
acreditate de organul respectiv;
c) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;
d) copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor;
e) copia acordului de parteneriat și a contractului de grant (pentru proiectele/programele
transfrontaliere și transnaționale);
f) copia documentului (procura) prin care persoana este împuternicită să prezinte actele;
g) copia actului de identitate a persoanei împuternicite.
7.1.1.4. În cazul în care cererea și/sau documentele anexate nu corespund cerințelor cadrului
normativ în vigoare (cererea nu este completată corespunzător cerințelor, nu sunt anexate toate
documentele necesare, etc.), funcționarii fiscali responsabili din cadrul DDF întreprind măsuri pentru
înlăturarea carențelor sau returnează documentele recepționate solicitantului, după caz.
7.1.1.5. În cazul în care cererea și documentele anexate corespund cerințelor cadrului normativ
în vigoare, în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare zilei recepționării și verificării
documentelor, DDF asigură înregistrarea cererilor în SIA Synapsis.
7.1.1.6. Zilnic, Direcția gestionare asigură repartizarea cererilor Direcției evidență și
informații fiscale spre executare și DGDF, cu titlu informativ.
7.1.1.7. În termen de 3 zile lucrătoare din ziua depunerii cererii cu documentele aferente de
către solicitant, DEIF asigură examinarea acestora și decide asupra atribuirii sau confirmării codului
fiscal.
7.1.1.8. În scopul luării deciziei privind atribuirea sau confirmarea codului fiscal persoanelor
fizice cetățeni străini și apatrizi, DEIF verifică dacă în Registrul fiscal de stat sunt deja înregistrate
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date de identificare a persoanei care a solicitat atribuirea codului fiscal (IDNP sau alt cod fiscal
atribuit de SFS).
7.1.1.9. În cazul identificării/înregistrării în Registrul fiscal de stat a datelor de identificare a
persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi, DEIF eliberează Adeverința conform modelului din
anexa nr.7.1, prin care se confirmă faptul identificării persoanei în Registrul fiscal de stat prin cod
fiscal atribuit de SFS sau prin numărul de identificare de stat (IDNP), atribuit de către organul
competent, acesta fiind considerat cod fiscal al persoanei, în temeiul prevederilor art. 163 alin. (4) și
(6) din Codul fiscal.
7.1.1.10. Pentru persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi, identificate în Registrul fiscal de
stat cu coduri fiscale atribuite de SFS, se va verifica corespunderea datelor înregistrate în Registrul
fiscal de stat cu cele din documentele de identitate anexate la cerere (seria, numărul, data eliberării și
data valabilității documentului de identitate).
7.1.1.11. În cazul constatării divergențelor de date menționate la pct.7.1.1.10, acestea se vor
actualiza în conformitate cu prevederile compartimentului 7.1.2 din Manual.
Adeverința se perfectează de către DEIF.
7.1.1.12. DDF imprimă Adeverința, conform anexei nr.7.1 (prima pagină a documentului
încărcat) din SIA Synapsis, o semnează, o eliberează și o digitizează.
7.1.1.13. În cazul neidentificării în Registrul fiscal de stat a cărorva date de identificare a
persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi, prin intermediul serviciului web (AccesWeb), DEIF, în
baza datelor disponibile, verifică existența sau lipsa unui număr de identificare de stat (IDNP) a
persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi, care nu dispun de buletin de identitate, în Registrul de
stat al populației, deținut de I.P. „ASP”.
7.1.1.14. În cazul identificării în Registrul de stat al populației a numărului de identificare de
stat (IDNP) a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi, DEIF eliberează Adeverința aprobată prin
Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017 (anexa nr.7.1), prin care se confirmă faptul identificării persoanei
în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP), atribuit de către organul
competent, acesta fiind considerat cod fiscal al persoanei, în temeiul prevederilor art. 163 alin. (4) și
(6) din Codul fiscal.
7.1.1.15. În cazul identificării persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi după mai multe
coduri fiscale (IDNP din Registrul de stat al populației și/sau cod fiscal atribuit de SFS din Registrul
fiscal de stat), se confirmă prioritar IDNP (dacă acesta există) sau codul fiscal după care sunt
înregistrate bunuri imobiliare sau alte obligații fiscale.
7.1.1.16. În cazul identificării persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi după mai multe
coduri IDNP, în care diferă numele, prenumele (diferă careva simboluri), dar coincide data, luna și
anul nașterii, se confirmă codul fiscal la care coincide numele, prenumele din documentul de
identitate a solicitantului.
7.1.1.17. În cazul identificării persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi după mai multe
coduri IDNP și imposibilității confirmării unui cod IDNP concret, DEIF, prin scrisoare către I.P.
„ASP”, solicită suport pentru identificarea persoanelor vizate.
7.1.1.18. În cazul în care datele de identificare ale persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi
lipsesc atît în Registrul fiscal de stat, cît și în Registrul de stat al populației, DEIF, prin intermediul
SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea online a contribuabililor”, compartimentul „Atribuirea
codului fiscal”:
a) creează cererea de atribuire a codului fiscal;
b) atribuie codul fiscal, în baza copiei actului de identitate a solicitantului;
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c)

emite Certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.41 la Instrucțiunea privind evidența
contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS 352/2017 (cu modificările ulterioare)).

! Setul de date necesar pentru atribuirea codului fiscal persoanei fizice cetățean străin sau
apatrid:
a) date de identificare a persoanei fizice cetățean străin sau apatrid:
- numele;
- prenumele;
- patronimicul;
- data, luna, anul nașterii;
- seria, numărul documentului de identitate;
- data eliberării documentului de identitate;
- data valabilității documentului de identitate;
- sexul, telefon mobil/fix și e-mail;
b) date despre adresa din țara de origine a persoanei fizice cetățean străin sau apatrid:
- țara de origine;
- regiunea;
- orașul;
- raionul;
- comuna/satul;
- strada/bulevardul;
- numărul (casă, bloc, apartament);
- cod poștal;
c) date despre adresa imobilului ce urmează a fi înregistrat în RM:
- municipiul/orașul/raionul;
- comuna/satul;
- strada/bulevardul;
- numărul (casă, bloc, apartament);
- cod poștal;
d) date de identificare ale persoanei împuternicite:
- numele;
- prenumele;
- patronimicul;
- numărul de identificare de stat (IDNP);
e) date despre adresa de domiciliu a persoanei împuternicite:
- municipiul/orașul/raionul;
- comuna/satul;
- strada/bulevardul;
- numărul (casă, bloc, apartament);
- cod poștal;
- telefon;
- email.
7.1.1.19. În scopul atribuirii codului fiscal persoanei fizice cetățean străin sau apatrid către care
a fost efectuat transferul (translarea) de obligații în baza documentelor instanțelor de judecată
translative de obligații (hotărîri ale instanțelor de judecată, acte notariale), DDF, în termen de 2 zile
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lucrătoare de la recepționarea documentelor instanțelor de judecată translative de obligații, prin
scrisoare de însoțire, asigură expedierea acestora în adresa DEIF, pentru emiterea Deciziei cu privire
la luarea în evidentă fiscală din oficiu a persoanei fizice cetățean străin sau apatrid.
7.1.1.20. Concomitent cu documentele instanței de judecată translative de obligații, DDF
asigură și remiterea setului de date necesar pentru atribuirea codului fiscal persoanei fizice cetățean
străin sau apatrid, specificate la pct.7.1.1.19. datele lipsă vor fi solicitate de la entitatea care a
prezentat documentele sus-menționate sau vor fi colectate din alte surse disponibile.
7.1.1.21. În scopul emiterii Deciziei cu privire la luarea în evidentă fiscală din oficiu a persoanei
fizice cetățean străin sau apatrid, DEIF verifică dacă în Registrul fiscal de stat sunt deja înregistrate
date de identificare a persoanelor menționate în documentele instanței de judecată translative de
obligații (IDNP sau alt cod fiscal atribuit de SFS).
7.1.1.22. În cazul neidentificării în Registrul fiscal de stat a cărorva date de identificare a
persoanelor fizice cetățeni străini sau apatrizi, DEIF întreprinde acțiunile descrise la pct.7.1.1.137.1.1.17.
7.1.1.23. În cazul identificării/înregistrării în Registrul fiscal de stat a datelor de identificare a
persoanelor fizice cetățean străin sau apatrid specificate în documentele instanței de judecată
translative de obligații, DEIF informează DDF despre codul fiscal identificat, după care urmează a fi
trecute obligațiile.
7.1.1.24. În cazul în care datele de identificare ale persoanelor fizice cetățeni străini sau apatrizi
lipsesc atît în Registrul fiscal de stat, cît și în Registrul de stat al populației, în termen de 10 zile din
data recepționării de la DDF a documentelor instanței de judecată translative de obligații, DEIF emite
Decizia cu privire la luarea în evidentă fiscală din oficiu a persoanei fizice cetățean străin sau apatrid.
Persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi menționate se vor lua la evidență fiscală după localitatea
0100.
7.1.1.25. Nu mai târziu de a doua zi lucrătoare, DEIF atribuie codul fiscal persoanei fizice
cetățean străin sau apatrid, cu respectarea prevederilor pct.7.1.1.18, 7.1.1.30, 7.1.1.31 și informează
DDF despre codul fiscal atribuit, după care urmează a fi trecute obligațiile.
7.1.1.26. Atribuirea codurilor fiscale persoanelor specificate la pct.7.1.1.1 subpct.2) și
subpct.3) se efectuează în baza cererilor de atribuire a codului fiscal.
7.1.1.27. În scopul luării deciziei privind atribuirea sau confirmarea codului fiscal persoanelor
juridice sau organizațiilor cu statut de persoană fizică nerezidentă, persoanelor străine constituite în
baza tratatelor internaționale, DEIF verifică dacă în Registrul fiscal de stat nu sunt înregistrate date
despre asemenea contribuabili (IDNO sau alt cod fiscal atribuit de SFS).
7.1.1.28. În cazul în care se constată că asemenea contribuabil este deja înregistrat în Registrul
fiscal de stat, DEIF perfectează răspuns contribuabilului, prin care îl informează despre acest fapt, cu
specificarea obligatorie a codului fiscal.
7.1.1.29. În cazul în care atât în Registrul fiscal de stat, cât și în Registrul de stat, nu s-au
identificat careva date de înregistrare a persoanelor juridice sau organizațiilor cu statut de persoană
fizică nerezidentă, a persoanelor străine constituite în baza tratatelor internaționale, DEIF, prin
intermediul SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea online a contribuabililor”, compartimentul
„Atribuirea codului fiscal”:
a) creează cererea de atribuire a codului fiscal;
b) atribuie codul fiscal, în baza documentelor anexate de solicitant;
c) emite Certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.41 la Instrucțiunea privind
evidența contribuabililor, aprobată prin OSFS 352/2017, cu modificările ulterioare).
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! Setul de date necesar pentru atribuirea codului fiscal persoanei juridice sau organizațiilor cu
statut de persoană fizică nerezidentă, a persoanelor străine constituite în baza tratatelor internaționale:
a) date despre înregistrare:
- denumirea completă;
- denumirea prescurtată;
- forma organizatorico-juridică;
- forma de proprietate;
- genul principal de activitate;
b) date despre administrator/fondator:
- numele;
- prenumele;
- patronimicul;
- numărul de identificare de stat (IDNP);
c) date despre conducător:
- numele;
- prenumele;
- patronimicul;
- numărul de identificare de stat (IDNP);
d) date despre adresa juridică (locul desfășurării activității):
- municipiul/orașul/raionul;
- comuna/satul;
- strada/bulevardul;
- numărul (casă, bloc, apartament);
- cod poștal;
e) date de contact:
- telefon;
- email;
f) date de identificare a persoanei împuternicite:
- numele;
- prenumele;
- patronimicul;
- numărul de identificare de stat (IDNP);
g) date de contact ale persoanei împuternicite:
- telefon;
- email.
7.1.1.30. Emiterea certificatelor de atribuire a codului fiscal nerezidenților se asigură de către
DEIF din SIA „e-Cerere”.
7.1.1.31. Numărul certificatului de atribuire a codului fiscal persoanelor fizice cetățeni străini
sau apatrizi se generează în mod automat de sistem, conform structurii AANRRRRRRR, unde AA
este ultimele două cifre ale anului în care se generează certificatul, N este indicatorul nerezidentului,
RRRRRRR este numărul de ordine al certificatului în anul de gestiune. La începutul fiecărui an de
gestiune numărul de ordine al certificatului începe cu 0000001.
7.1.1.32. Numărul certificatului de atribuire a codului fiscal persoanelor juridice străine sau
organizațiilor cu statut de persoană fizică nerezidentă, persoanelor străine constituite în baza tratatelor
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internaționale se generează în mod automat de sistem, conform structurii AANJRRRRRR, unde AA
sunt ultimele două cifre ale anului în care se generează certificatul, NJ este indicatorul nerezidentului,
RRRRRR este numărul de ordine al certificatului în anul de gestiune. La începutul fiecărui an de
gestiune numărul de ordine al certificatului începe cu 000001.
7.1.1.33. Documentele ce atestă atribuirea/confirmarea codului fiscal de către DEIF se
vizualizează de către DDF/DGDF din SIA „Synapsis”.
7.1.1.34. După executarea cererilor de către DEIF, DDF asigură, după caz:
a) imprimarea certificatelor de atribuire a codului fiscal nerezidenților din SIA „e-Cerere cu
rolul EC_AuditorAssignCode (pe hârtie obișnuită, nu pe blanchetă de strictă evidență) sau
Adeverințelor privind confirmarea identificării persoanei fizice străine/nerezidente în Registrul fiscal
de stat din SIA Synapsis (prima pagină a documentului încărcat;
b)semnarea olografă, ștampilarea și eliberarea certificatelor de atribuire a codului fiscal;
c) semnarea olografă și eliberarea Adeverințelor privind confirmarea identificării persoanei
fizice străine/nerezidente solicitanților;
d) digitizarea documentelor, în conformitate cu prevederile Ordinului SFS nr.617 din 09
noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, în SIA „Digitizarea documentelor aferente
contribuabililor”.
e) deschiderea dosarului contribuabilului și îndosarierea tuturor documentelor aferente
înregistrării acestuia.
7.1.1.35. Atribuirea codurilor fiscale persoanelor specificate la pct.7.1.1.1 subpct.4) se
efectuează în baza datelor din certificatele privind deschiderea conturilor bancare persoanelor străine,
recepționate de la prestatorii de servicii de plată.
7.1.2. Modificarea/completarea datelor persoanelor străine (nerezidente)
7.1.2.1. Modificarea/completarea datelor înregistrate în Registrul fiscal de stat în baza
modificărilor operate în actele de identitate sau în actele de constituire ale persoanelor străine
(nerezidente), specificate la compartimentul 7.1.1.1 (cu excepția alin.(4)), se efectuează în mod
centralizat, de către DEIF.
7.1.2.2. Se permite modificarea/completarea datelor specificate la pct.7.1.1.19 – 7.1.1.30 din
Manual.
7.1.2.3. DDF recepționează cererile de modificare a datelor depuse de solicitanți, fără a le
înregistra în SIA „Synapsis”, și asigură verificarea corectitudinii întocmirii acestora și plenitudinea
documentelor anexate la cereri.
7.1.2.4. Se întreprind acțiunile de la pct - le 7.1.1.4 - 7.1.1.7.
7.1.2.5. În termen de 20 zile lucrătoare din ziua depunerii cererii de modificare a datelor DEIF
asigură examinarea acestora și înscrierea modificărilor în Registrul fiscal de stat conform cererii și
documentelor confirmative depuse de contribuabil.
7.1.2.6. Persoana responsabilă din cadrul DEIF verifică datele corespunzătoare cererii
prezentate și documentele anexate și în cazul prezentării conforme a acestora, creează cererea de
modificare a datelor, prin intermediul SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea online a
contribuabililor”, compartimentul „Atribuirea codului fiscal” și asigură înscrierea datelor modificate
în Registrul fiscal de stat.
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7.1.2.7. Dacă în cadrul verificării se constată divergențe în documentele prezentate de
contribuabil cu datele înscrise în Registrul fiscal de stat, care nu au fost completate în cererea de
modificare a datelor, contribuabilul va fi informat și i se va solicita să prezinte o cerere nouă aferent
datelor care urmează a fi modificate.
7.1.2.8. Datele despre numele, prenumele persoanelor fizice străine (nerezidente) se modifică
doar pentru persoanele la care codurile fiscale au fost atribuite de SFS, conform seriei și numărului
indicat în actul de identitate.
7.1.2.9. În cazul în care urmare a examinării documentelor prezentate de contribuabil se
constată necesitatea atribuirii unui nou cod fiscal, persoana responsabilă din cadrul DEIF va informa
contribuabilul despre necesitatea depunerii concomitente a cererii de atribuire a codului fiscal și a
cererii de anulare a codului fiscal atribuit anterior.
7.1.3. Anularea codului fiscal persoanelor străine (nerezidente)
7.1.3.1. Mecanismul și procedura de anulare a codului fiscal persoanelor străine (nerezidente) se
efectuează în conformitate cu prevederile Insctrucțiunii privind modalitatea radierii contribuabililor
din Registrul fiscal de stat, aprobată prin Ordinul SFS nr. 289 din 15.06.2020.

7.2.

CONECTAREA LA SERVICIILE FISCALE ELECTRONICE

7.2.0.1. Conectarea la serviciile fiscale electronice a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare
acreditate, proiectelor de asitență tehnică sau investițională se realizează prin oferirea accesului la
serviciile fiscale electronice a persoanelor responsabile ale acestora (conducătorul și contabilul șef),
care corespund cu informația din SIA al SFS, în baza Acordului de conectare la serviciile fiscale
electronice încheiat cu IP CTIF.
Astfel, pentru a primi accesul la serviciile fiscale electronice este necesar de efectuat pașii
descriși pe portalul www.servicii.fisc.md.
7.2.0.2. În cazul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare acreditate, proiectelor de asistenţă
tehnică sau investiţională se prezintă copia pașaportului conducătorului, cu anexarea certificatului de
atribuire a codului fiscal, eliberat de subdiviziunea SFS, însoţite de original. Misiunile diplomatice,
oficiile consulare acreditate, proiectele de asistenţă tehnică sau investiţională, a căror date despre
înregistrarea/modificarea acestora lipsesc în SI al SFS sau solicită accesul pentru persoane, altele
decât cele înregistrate în sistem, suplimentar la documentul prevăzut vor prezenta copia din statutul
acestora.
Totodată, misiunile diplomatice, oficiile consulare acreditate, proiectele de asistență tehnică sau
investițională vor prezenta Operatorului date de identificare veridice ale acestora și a utilizatorilor
lor, iar în caz de modificare a oricăror date de identificare, în termen de 3 zile de la producerea
evenimentului, vor informa IP CTIF.
Aceste prevederi presupun modificarea Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice
care are loc prin încheierea unui acord adițional, semnat de conducătorul/persoana care exercită
atribuțiile conducătorului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare acreditate, proiectelor de
asistență tehnică sau investițională.
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7.2.0.3. Pentru utilizarea serviciilor fiscale electronice și expedierea on-line a dărilor de seamă
către organul fiscal, vor fi aplicate semnături electronice eliberate de către instituțiile acreditate în
domeniu.

7.3.

MODUL DE IMPOZITARE A VENITURILOR OBȚINUTE

7.3.1. Veniturile obținute de misiunile diplomatice și proiectele de asistență tehnică și
investițională
7.3.1.1. În conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte,
misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în Republica Moldova sunt scutite de impozit pe
venitul obținut de acestea.
7.3.1.2. Veniturile misiunilor diplomatice și ale altor misiuni asimilate lor, organizațiile
statelor străine, organizațiilor internaționale și personalului acestora reprezintă surse de venit
neimpozabile în conformitate cu art.20 lit. n) din Codul fiscal.
Cu referire la venitul organizațiilor statelor străine și organizațiilor internaționale care activează
în baza acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, de asemenea sunt scutite de
impozitare18.

7.3.2. Veniturile angajaților persoane fizice cetățeni străini din cadrul misiunilor diplomatice și
proiectele de asistență tehnică și investițională
7.3.2.1. Membrii personalului misiunilor diplomatice sunt scutiți de impozit, dacă nu sunt
cetățeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reședință permanentă în Republica Moldova. De
asemenea, este scutit de impozit venitul obținut de membrii personalului misiunilor diplomatice și
oficiilor consulare, inclusiv personalul administrativ, tehnic și personalul de serviciu.
7.3.2.2. Prin urmare, persoanele, cetățeni străini, menționate nu au obligații de a declara și
achita impozite pe veniturile obținute la buget.
7.3.2.3. Față de alte venituri obținute de către angajații misiunilor diplomatice în Republica
Moldova (cetățeni străini), obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se vor determina în modul
general stabilit de legislația fiscală.
7.3.2.4. Veniturile obținute de personalul străin (consultații) care activează în cadrul tratatelor
internaționale, nu se impozitează, în acest sens fiind aplicate prevederile acordului cadru de cooperare
și dezvoltare dintre Republica Moldova și statul străin sub egida căruia se realizează proiectul vizat.

7.3.3. Veniturile angajaților persoane fizice cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova din
cadrul misiunilor diplomatice și proiectele de asistență tehnică și investițională
7.3.3.1. Potrivit prevederilor legislației fiscale scutirea de impozitare a veniturilor se stabilește
doar pentru angajații misiunilor diplomatice cetățeni străini, iar pentru angajații care sunt cetățeni ai
Republicii Moldova sau au reședință permanentă în Republica Moldova se aplică regimul general
stabilit de Codul fiscal.
18

art.54 alin.(3) din Codul fiscal și anexa nr.4 la HG nr.246 din 08 aprilie 2010
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7.3.3.2. Pentru angajații rezidenți care activează în cadrul tratatelor internaționale privind
asistența tehnică și umanitară, la care Republica Moldova este parte, venitul acestora se impozitează
în modul general stabilit, dacă tratatul internațional nu prevede altfel. Ca bază pentru aplicarea
scutirilor de impozite pe venitul persoanelor fizice care activează în cadrul proiectelor de asistență
tehnică, în cazul în care tratatul internațional prevede scutirea venitului de impozit pe venit, servește
lipsa proiectelor în derulare19.
7.3.3.3. Aceste prevederi se aplică și în cazul contractării și subcontractării
lucrărilor/serviciilor în cadrul proiectelor de asistență tehnică, în cazul în care tratatul internațional
prevede scutirea venitului de impozit pe venit.
7.3.3.4. Drept urmare a stabilirii că venitul persoanelor cetățeni și rezidenți ai Republicii
Moldova, angajate în cadrul misiunilor diplomatice și/sau proiectelor de asistență tehnică sau
investițională, se determină în corespundere cu modul general stabilit de legislație, venitul obținut de
acestea se va impozita în funcție de cotele stabilite la art.15 din Codul fiscal.
7.3.3.5. În acest sens, este de remarcat că fiecare angajator care achită salariu angajatului
(inclusiv primele și facilitățile acordate) urmează să calculeze, ținând cont de scutirile solicitate de
angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți impozitul pe venit20.
7.3.3.6. Cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice sunt stabilite pentru fiecare
perioadă de gestiune (an fiscal) conform art.15 din Codul fiscal.
Impozitul pe venit se determină luând în calcul sistemul de scutiri și deduceri stabilite la art.3336 din Codul fiscal.

7.3.4. Veniturile altor persoane care interacționează cu misiunile diplomatice sau membrii
misiunilor diplomatice
7.3.4.1. Ținând cont de faptul că misiunea diplomatică constituie reprezentanța diplomatică a
unui stat, care este organ permanent pentru relații externe, aceasta cade sub incidența subiecților
menționați la art.90 din Codul fiscal și are obligații de reținere la sursa de plată a impozitului pe venit
aferent plăților efectuate în folosul persoanelor fizice conform reglementărilor stabilite de Codul
fiscal.
7.3.4.2. În acest sens, misiunile diplomatice rețin, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă
în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, pe veniturile obținute de către
aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
7.3.4.3. Organizațiile statelor străine, organizațiile internaționale și personalul acestora care
primesc în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară
în baza contractelor încheiate cu persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, nu
au obligații de reținere a impozitului și de declarare a veniturilor achitate organului fiscal. În cazul
dat, locatorul, persoana fizică, este obligat să achite individual un impozit în mărime de 7% din
valoarea contractului pe veniturile obținute.

anexa nr.1 la HG nr.246 din 08 aprilie 2010
HG nr.697 din 22 august 2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate
de către angajator în folosul angajatului și a formularelor ce atestă reținerea impozitului pe venit la sursa de plată
19
20
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7.3.5. Raportarea și achitarea veniturilor obținute de angajații misiunilor diplomatice și
proiectelor de asistență tehnică și investițională
7.3.5.1. Obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată apare la momentul achitării
venitului. Impozitul reținut se achită la buget până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au
fost efectuate plățile.
7.3.5.2. Aferent veniturilor achitate, stabilite drept impozabile, pentru care apare obligația de
reținere a impozitului pe venit la sursa de plată, misiunea diplomatică și/sau proiectul de asistență
tehnică sau investițională în calitate de plătitor al veniturilor are obligația de prezentare:
a) lunar până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile a Darea de
seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18);
b) anual până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal a Notei de informare
privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile
achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți
(Forma IALS18).
7.3.5.3. Modul de completare a acestor dări de seamă este stabilit de Regulamentul cu privire
la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul
angajatului și a formularelor ce atestă reținerea impozitului pe venit la sursa de plată.
7.3.5.4. În calitate de plătitori ai veniturilor pentru care a apărut obligația de reținere a
impozitului pe venit la sursa de plată, misiunile diplomatice și/sau proiectul de asistență tehnică sau
investițională, până la 1 martie al anului fiscal următor celui în care au fost efectuate plățile,
urmează să prezinte beneficiarului acestor plăți informații privind tipul venitului achitat, suma
acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la
art.36 alin.(6) și (7) din Codul fiscal, precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii.

7.4. ELIBERAREA FORMULARELOR-TIP CE ATESTĂ REZIDENȚA ȘI
IMPOZITUL PE VENIT ACHITAT DE CĂTRE NEREZIDENȚI ÎN RM
7.4.1. Procesele de lucru privind eliberarea formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul
pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova
7.4.1.1. DDF și DGACM recepționează de la nerezidenții RM următoarele tipuri de cereri:
1. Cererea de eliberare a certificatului de rezidență (Forma CCR17);
2. Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de
nerezident în R; (Forma 2-DTA17);
3. Cererea privind restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sumele aflate în RM
(Forma 5-DTA17).
7.4.1.2. La solicitarea contribuabililor, DDF și DGACM asigură gratuit contribuabilul cu
formulare de cereri menționate.
Pentru fiecare tip de cerere se ține câte un registru, conform modelului din anexa nr.7.2, care se
completează de către funcționarul fiscal în temeiul informației din cererea depusă de contribuabil.
Astfel, în colonița „Țara” din registru, se va înscrie codul țării format din 2 litere în
corespundere cu anexa nr.7.3 (Ordinul Serviciului Vamal nr.346 din 24.12.2019 cu privire la
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aprobarea Normelor tehnice privind imprimare, utilizarea și completarea declarației vamale în
detaliu).
7.4.1.3. Cererile urmează a fi recepționate conform razei de deservire a contribuabilului. În
cazul în care acestea au fost depuse la o altă subdiviziune a SFS, cererile urmează a fi remise conform
razei de deservire în termen de până la 3 zile lucrătoare de la momentul recepționării, cu informarea
contribuabilului.
7.4.1.4. În cazul în care solicitantul certificatelor cu statut de contribuabil mare, depune cererile
vizate la subdiviziunea SFS în raza de deservire în care își are adresa de domiciliu/reședință,
subdiviziunea respectivă examinează cererea și eliberează certificatul conform modului stabilit.
Ulterior eliberării certificatului, o copie a exemplarului 2 cu documentele anexate se remite prin
intermediul unei scrisori de informare în adresa DGACM.
A. Cererea de eliberare a certificatului de rezidență (Forma CCR17)
Cererea Forma CCR17 (anexa nr.7.4) se utilizează de către solicitanți, persoane fizice și
juridice, persoane fizice cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii
Moldova, pentru a obține certificatul de rezidență Forma 1-DTA17 (anexa nr.7.5).
Cererea cuprinde următoarea informație:
a) denumirea întreprinderii sau numele/prenumele persoanei fizice și Codul fiscal al acestora;
b) adresa juridică a solicitantului (se indică localitatea, strada și numărul);
c) datele de contact (se indică telefonul și e-mail-ul);
d) țara pentru care se solicită certificatul;
e) perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidență;
f) pentru întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică (se indică pentru cine se solicită
certificatul).
La cerere se anexează următoarele documente confirmative:
 pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică care desfăşoară
activitate de întreprinzător, se anexează copia contractului/documentului care atestă obţinerea
venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba
rusă şi în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă;
 pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova:
a) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul
persoanei fizice;
b) copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia
invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică,
traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit (Legea nr.264-XVI
din 11.12.2008), cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru
perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;
 pentru persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obţinut statut
de rezident al Republicii Moldova:
a) copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia
permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
b) documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din
Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv, care atestă prezenţa persoanei fizice cetăţean străin
sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile. La
calcularea perioadei de 183 de zile se vor include următoarele zile:
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- toate zilele prezenţei fizice, inclusiv zilele de sosire şi de plecare; şi
- zilele petrecute în afara statului de activitate, precum şi zilele de sâmbătă şi duminică,
sărbătorile naţionale, sărbătorile şi deplasările de serviciu legate direct de activitatea destinatarului în
acest stat, după care a fost reîncepută activitatea pe teritoriul statului respectiv;
c) copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia
invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică,
traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit8, cu excepţia
contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se
solicită certificatul de rezidenţă.

! Cererea se semnează de contribuabil sau de persoana responsabilă.
La depunerea cererii de eliberare a certificatului de rezidență la subdiviziunea SFS în a cărei
rază se deservește contribuabilul, contribuabilului i se înmânează o recipisă semnată de funcționarul
fiscal care a recepționat cererea, cu indicarea datei și a telefonului de contact.
B. Certificat de rezidență (Forma 1-DTA17)
Certificatul de rezidență Forma 1-DTA17 (anexa nr.7.5) se utilizează de către solicitanți,
persoane fizice și persoane juridice, inclusiv reprezentanțele permanente, de către persoanele fizice
cetățeni ai Republicii Moldova și de persoanele fizice cetățeni străini și apatrizi, pentru a atesta
rezidența pe teritoriul Republicii Moldova.
Atestarea rezidenței solicitantului se efectuează la subdiviziunea SFS în a cărei rază se
deservește contribuabilul în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
Certificatul de rezidență se prezintă plătitorului de venit al statului străin, în original.
Acest certificat se eliberează o dată pe an pentru fiecare persoană fizică sau juridică rezidentă,
indiferent de numărul, regularitatea și tipul de venit achitat, în baza cererii Formei CCR17, depuse de
către solicitant, cu anexele corespunzătoare.
În cazul achitării dividendelor se prezintă copia extrasului din registrul acționarilor și extrasul
din procesul-verbal al ședinței acționarilor, iar în cazul societăților cu răspundere limitată – copia
extrasului din procesul-verbal al ședinței fondatorilor.
În cazul în care contribuabilul nu anexat la cerere documentele sau nu corespunde criteriului de
rezidență, subdiviziunea SFS refuză eliberarea certificatului de rezident prin informarea acestuia
despre motivele refuzului.
În cazuri speciale la certificatul de rezidență (Forma 1-DTA17) poate fi anexat și formularul
statelor străine ce atestă rezidența, atașat cu traducerea în limba de stat efectuată de traducatori
autorizați, cu excepția celor prezentate în limba rusă și în limba engleză, urmând a fi autentificate
prin aplicarea ștampilei de către SFS.
În compartimentul 1. „Date despre solicitant” se înscrie informația referitoare la:
- denumirea întreprinderii sau numele și prenumele persoanei fizice cetățean străin sau apatrid
și numărul de identificare (cod fiscal) al acesteia;
- sediul/domiciliul conform actelor de identitate ale solicitantului.
În compartimentul 2. „Certificatul autorității competente a Republicii Moldova” se înscrie
informația referitoare la:
- denumirea statului străin pentru care se solicită aplicarea convenției (acordului) pentru
evitarea dublei impuneri, denumirea localității și data semnării acesteia;
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- denumirea întreprinderii străine, autorității fiscale sau numele și prenumele persoanei fizice
cetățean străin sau apatrid pentru care se solicită certificatul de rezidență;
- anul fiscal pentru care se solicită certificatul de rezidență;
- denumirea localității în care își are sediul autoritatea competentă și data semnării certificatului
de rezidență.
Subdiviziunea SFS în a cărei rază se deservește contribuabilul autentifică informația cuprinsă
în certificat prin aplicarea semnăturii și a ștampilei.
Certificatul de rezidență se completează în 2 (două) exemplare originale, dintre care un
exemplar se înmânează solicitantului, iar celălalt rămâne la subdiviziunea SFS în a cărei rază se
deservește contribuabilul dintre care un exemplar se înmânează solicitantului „cu textul – contra
semnătură”.
C. Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat
de nerezident în Republica Moldova (Forma 2-DTA17)
Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reținut
de nerezident în Republica Moldova Forma 2-DTA17 (anexa nr.7.6) se completează în baza
contractelor sau altor documente în conformitate cu care s-a achitat venitul și impozitul pe venit și se
prezintă la subdiviziunea SFS în a cărei rază se deservește contribuabilul.
Cererea poate fi depusă de către beneficiarul venitului sau de plătitorul venitului în limba de
stat.
Cererea se completează în 2 (două) exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la
subdiviziunea SFS în a cărei rază se deservește contribuabilul, iar celălalt exemplar rămâne la
solicitant ca dovadă de depunere a cererii, în care se vor înscrie data primirii și numărul de înregistrare
a acestora în partea stângă de sus a formularului.
La cererea nominalizată se anexează documentele în copie (cu traducere în limba de stat,
efectuată de traducători autorizați, conform modului stabilit8, cu excepția documentelor întocmite în
limba rusă și în limba engleză):
a) care certifică rezidența beneficiarului (în cazul în care venitul acestuia se impozitează
conform prevederilor convenției (acordului));
b) contractul/documentul care atestă obținerea venitului în Republica Moldova, pentru perioada
fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.
În caz de necesitate, la solicitarea SFS, se vor prezenta documente ce confirmă achitarea
venitului obținut și a impozitului pe venit.
În cazul achitării dividendelor se prezintă extrasul din registrul acționarilor și extrasul din
procesul-verbal al ședinței acționarilor, iar în cazul societăților cu răspundere limitată – extrasul din
procesul-verbal al ședinței fondatorilor.
În cazul în care contribuabilul nu a anexat la cerere documentele necesare, subdiviziunea SFS
refuză eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în
Republica Moldova, prin informarea acestuia despre motivele refuzului.
În compartimentul 1. „Beneficiarul venitului” - se înscrie informația referitoare la:
1) denumirea întreprinderii străine sau numele și prenumele persoanei fizice cetățean străin sau
apatrid și numărul de identificare (cod fiscal) al acesteia;
2) în cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu
prevederile convenției (acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova și statul
respectiv, la completarea certificatului se înscriere denumirea documentului care atestă rezidența și
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denumirea statului cu care Republica Moldova are încheiată convenție (acord) pentru evitarea dublei
impuneri, precum și numărul, data și termenul de valabilitate al documentului menționat. În cazul în
care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează cu prevederile Codului fiscal, în rândul
respectiv se va indica semnul ”-”;
3) datele despre sediul/domiciliul beneficiarului venitului, conform actelor de identitate sau de
înregistrare a activității.
În compartimentul 2. „Plătitorul venitului” se înscrie informația referitoare la:
1) denumirea și Codul fiscal al plătitorul venitului;
2) sediul/domiciliul plătitorului venitului.
În compartimentul 3. „Venitul obținut în Republica Moldova” se înscrie informația referitoare
la venitul obținut de către beneficiarul venitului:
- în colonița 1 se înscrie numărul curent;
- în colonița 2 se înscrie tipul de venit, de exemplu venit atât declarat, cât și achitat de către
persoanele fizice nerezidente sau care au devenit persoane rezidente în scopuri fiscale;
- în colonița 3 se înscrie data achitării venitului, conform documentelor de plată;
- în colonița 4 se înscrie suma brută a venitului obținut în Republica Moldova;
- în colonița 5 se înscrie cota impozitului pe venit prevăzută de convenția (acordul) pentru
evitarea dublei impuneri sau cota prevăzută de Codul fiscal care se aplică la venitul
impozabil;
în colonița 6 se înscrie suma impozitului pe venit reținut la sursa de plată și virat la buget
la cota prevăzută de convenție (acord) sau la cota prevăzută de Codul fiscal.
În compartimentul 4. „Venitul obținut în Republica Moldova prin intermediul
reprezentanței/reprezentanței permanente” se înscrie informația referitoare la venitul obținut de către
nerezident prin intermediul unei reprezentanțe/reprezentanțe permanente care desfășoară activitate în
Republica Moldova:
- în colonița 1 se înscrie venitul anual obținut de către nerezident;
- în colonița 2 se înscrie cota impozitului pe venit prevăzută de Codul fiscal;
- în colonița 3 se înscrie suma impozitului pe venit calculat și virat la buget, conform cotei
prevăzute de Codul fiscal.
În compartimentul 5. „Certificatul plătitorului venitului” plătitorul venitului înscrie denumirea
localității în care își are sediul, data semnării cererii și autentifică informația cuprinsă în cerere prin
aplicarea ștampilei (după caz) și a semnăturii.
D. Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica
Moldova (Forma 3-DTA17)
Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova
Forma 3-DTA17 (anexa nr.7.7) se utilizează de către beneficiarul venitului pentru a atesta venitul
obținut și impozitul pe venit achitat în Republica Moldova.
Acest tip de certificat se eliberează de către subdiviziunea SFS în a cărei rază se deservește
contribuabilul, în termen de până la 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii Formei 2DTA17 și a documentelor corespunzătoare, cu verificarea acestora.
În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu
prevederile convenției (acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova și statul
respectiv, la completarea certificatului se înscrie denumirea statului cu care Republica Moldova are
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încheiată convenția (acordul) pentru evitarea dublei impuneri, numărul, data și termenul de
valabilitate al documentului care atestă rezidența acestuia.
În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu
prevederile Codului fiscal, în rândul respectiv se va indica semnul ”-”.
Subdiviziunea SFS în a cărei rază se deservește contribuabilul autentifică certificatele prin
aplicarea semnăturii și ștampilei.
În cazuri speciale la certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în
Republica Moldova (Forma 3-DTA17) poate fi anexat și formularul statelor străine ce atestă
impozitul pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, atașat cu traducerea în limba de stat
efectuată de traducatori autorizați, conform modului stabilit8, cu excepția celor prezentate în limba
rusă și în limba engleză, urmând a fi autentificate prin aplicarea ștampilei de către SFS.
E. Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de
către persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al
Republicii Moldova (Forma 4-DTA17)
Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către
persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii
Moldova Forma 4-DTA17 (anexa nr.7.8) se eliberează de către subdiviziunea SFS în a cărei rază se
deservește contribuabilul în termen de până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii
Forma 2-DTA17, în cazul în care persoana fizică cetățean străin sau apatrid, dintr-un stat cu care
Republica Moldova are încheiată convenția (acordul) pentru evitarea dublei impuneri, se află pe
teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni ce se începe sau se
termină în anul fiscal dat și, respectiv, nu deține documentul care certifică rezidența statului străin.
Pentru obținerea certificatului respectiv, persoana fizică cetățean străin sau apatrid care a
obținut statutul de rezident al Republicii Moldova suplimentar la cerere (Forma 2-DTA17) va
prezenta în copie următoarele documente:
a) certificatul de rezidență (Forma 1-DTA17);
b) contractul/documentul care atestă obținerea venitului în/din statul străin sau copia invitației
la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în
limba de stat de către traducători autorizați, conform modului stabilit8, cu excepția contractelor
întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul
de rezidență.
F. Cererea privind restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sursele aflate în
Republica Moldova (Forma 5-DTA17)
Cererea pentru restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sursele aflate în Republica
Moldova Forma 5-DTA17 (anexa nr.7.9) - se utilizează pentru restituirea sumei impozitului pe venit
reținută la achitarea venitului din sursele aflate în Republica Moldova, care depășește suma
impozitului pe venit, calculat conform cotelor prevăzute de convențiile (acordurile) pentru evitarea
dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova, și alte state.
Restituirea impozitului pe venit reținut la achitarea venitului din sursele aflate în Republica
Moldova nu se va accepta în cazul în care venitul (din care a fost reținut impozitul pe venit) a fost
obținut prin intermediul reprezentanței/reprezentanței permanente a beneficiarului venitului.
Determinarea obligațiilor fiscale ale reprezentanței/reprezentanței permanente a beneficiarului
venitului și modalitatea de restituire a impozitelor plătite în plus de către aceasta nu fac obiectul
prezentului ordin.
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Cererea urmează a fi perfectată și depusă de către beneficiarul venitului sau plătitorul venitului
în baza cererii beneficiarului la SFS de la locul de deservire a plătitorului venitului. În cazul în care
plătitorul venitului a fost lichidat sau reorganizat, cererea se va depune de către beneficiarul venitului
sau de către persoana împuternicită de acesta în modul general stabilit.
Drept dovadă la depunerea Cererii Forma 5-DTA17 va servi exemplarul doi în care se înscrie
data primirii și numărul de înregistrare a acestora în partea stângă de sus a formularului.
Restituirea se efectuează către solicitant la contul bancar indicat în cerere, în monedă națională.
În cazul în care restituirea se efectuează către persoana împuternicită a beneficiarului venitului, acesta
efectuează restituirea către beneficiarul venitului în valută străină la cursul oficial al leului
moldovenesc stabilit la data executării documentelor de plată.
Cererea pentru restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sursele aflate în Republica
Moldova urmează a fi depusă numai în cazul în care impozitul pe venit reținut în plus la sursa de plată
a fost achitat la buget.
Beneficiarul venitului sau plătitorul venitului, după caz, solicită subdiviziunii SFS de la locul
de deservire a plătitorului venitului, printr-o scrisoare de însoțire întocmită în mod arbitrar, efectuarea
unui control și restituirea impozitului pe venit reținut în plus, anexând următoarele documente:
1) cererea beneficiarului venitului depusă pe numele plătitorului venitului pentru restituirea
impozitului pe venit cu confirmarea precum că venitul nu a fost obținut prin intermediul
reprezentanței/reprezentanței permanente (bazei fixe) situate pe teritoriul Republicii Moldova;
2) Forma 5-DTA17 „Cerere pentru restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sursele
aflate în Republica Moldova”;
3) Documentele (în original, cu traducere în limba de stat și de către traducători autorizați,
conform modului stabilit8, cu excepția celor întocmite în limba rusă și în limba engleză) care certifică
rezidența beneficiarului venitului, eliberate de către autoritatea competentă a statului străin;
4) Copia contractului care atestă obținerea venitului în Republica Moldova sau alt document ce
atestă dreptul la obținerea venitului în Republica Moldova cu traducere în limba de stat efectuată de
traducători autorizați, conform modului stabilit, cu excepția contractelor întocmite în limba rusă și în
limba engleză;
5) Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica
Moldova, în original, în cazul în care a fost eliberat anterior.
La efectuarea controlului, în caz de necesitate, subdiviziunea SFS în a cărei rază se deservește
contribuabilul poate solicita prezentarea și a altor documente confirmative aferente acțiunii de
restituire.
Astfel, în temeiul rezultatelor controlului realizat, subdiviziunea SFS în a cărei rază se
deservește contribuabilul, emite decizia prin care consemnează impozitul pe venit reținut în plus și
întreprinde acțiunile de rigoare în vederea reflectării acestuia în contul personal generalizat al
plătitorului venitului. Decizia privind restituirea se adoptă indiferent de constatarea lipsei sau
existenței restanțelor față de bugetul public național. Întocmirea documentelor de plată și restituirea
efectivă a sumei achitate în plus, confirmată prin decizie, se efectuează în modul general stabilit de
Guvern.
Gestionarii de bugete asigură executarea restituirii în limitele sumelor încasate în plus,
indiferent de cotele de defalcări între bugetele aprobate pentru anul curent.
În temeiul documentelor prezentate de subdiviziunile SFS, gestionarul bugetului perfectează
documentele de plată în vederea restituirii sumelor impozitului pe venit reținute în plus și le prezintă
spre executare Direcției Trezorerie de Stat sau trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanțelor.
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Documentele de plată se execută în termenul maxim prevăzut la art.176 alin.(3) din Codul fiscal
(45 de zile de la data primirii cererii de către SFS) din momentul emiterii deciziei de restituire a
impozitului pe venit. În cazul depășirii acestui termen se vor aplica prevederile art.176 alin.(3) și (4)
din Codul fiscal.
Plătitorul venitului sau persoana împuternicită de către beneficiarul venitului poate depune
documentele pentru restituirea impozitului pe venit reținut la sursa de plată până la expirarea
termenului de prescripție prevăzut de convențiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri sau, în
lipsa convenției (acordului) respectiv, potrivit termenului menționat la art.266 din Codul fiscal.
În cazul în care anterior a fost eliberat Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat
de nerezident în Republica Moldova, Cererea pentru solicitarea restituirii impozitului pe venit reținut
în plus din sursele aflate în Republica Moldova poate fi executată la restituirea Certificatului privind
atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, în original, și cu
informarea autorităților competente ale statului străin.
În cazul în care concomitent a fost depusă Cererea pentru restituirea impozitului pe venit și
Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica
Moldova, executarea Cererii pentru eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului pe venit
achitat de nerezident în Republica Moldova va fi efectuată după îndeplinirea Cererii pentru
restituirea impozitului pe venit.
Restituirea impozitului pe venit, reținut la achitarea veniturilor din sursele aflate în Republica
Moldova, se efectuează din contul sumelor încasate la impozitul pe venit sau din alte surse ale
bugetului respectiv.
În compartimentul 1. „Beneficiarul venitului” se înscrie informația referitoare la:
1) Denumirea întreprinderii străine sau numele și prenumele persoanei fizice cetățean străin
sau apatrid și Codul fiscal al acesteia;
2) În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu
prevederile convenției (acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova și statul
respectiv, se înscrie denumirea statului cu care Republica Moldova are încheiată convenția (acordul)
pentru evitarea dublei impuneri, numărul, data și termenul de valabilitate al documentului care atestă
rezidența acestuia.
3) Sediul/domiciliul beneficiarului venitului;
4) Datele bancare ale beneficiarului venitului.
În compartimentul 2. „Plătitorul venitului” se înscrie informația referitoare la:
1) Denumirea și Codul fiscal al întreprinderii;
2) Sediul/domiciliul plătitorului venitului.
În compartimentul 3. „Venitul impozabil” se înscrie informația referitoare la veniturile obținute
de către beneficiarul venitului. Astfel,
- în colonița 1 se înscrie numărul curent;
- în colonița 2 se înscrie tipul de venit, de exemplu dividende, dobânzi, royalty, venituri de la
prestarea serviciilor de consultanță sau alte venituri;
- în colonița 3 se înscrie suma venitului obținut în Republica Moldova;
- în colonița 4 se înscrie data achitării venitului, conform documentelor de plată;
- în colonița 5 se înscrie cota impozitului pe venit la sursa de plată, conform legislației fiscale
a Republicii Moldova;
- în colonița 6 se înscrie suma impozitului pe venit reținut la sursa de plată și virat la buget la
cota prevăzută de legislația fiscală a Republicii Moldova;
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- în colonița 7 se înscrie cota impozitului pe venit, conform convenției (acordului) pentru
evitarea dublei impuneri;
- în colonița 8 se înscrie suma impozitului pe venit care urma să fie achitată la cota prevăzută
de convenție (acord) (colonița 3 x colonița 7);
- în colonița 9 se înscrie suma impozitului pe venit care urmează a fi restituit nerezidentului,
care se determină ca diferența dintre suma impozitului pe venit reținut la sursa de plată și virat
la buget la cota prevăzută de legislația fiscală a Republicii Moldova și suma impozitului pe
venit la cota prevăzută de convenție (acord) (colonița 6 – colonița 8).
În comportamentul 4. „Certificatul plătitorului venitului” se înscrie informația referitoare la:
1) Suma impozitului pe venit care urmează a fi restituită (în cifre și litere);
2) Denumirea localității în care își are sediul plătitorul venitului și data semnării cererii.
7.4.1.5. Formele, 1-DTA17, 3-DTA17, 4-DTA17 se completează în limba de stat/limba
rusă/engleză, conform cererii solicitantului, în temeiul cererii depuse conform formelor CCR17 și 2DTA17.
7.4.1.6. Formele: CCR17, 2-DTA17, 5-DTA17 pot fi recepționate în mod electronic de SFS,
iar formele 1-DTA17, 3-DTA17 pot fi eliberate în mod electronic de SFS, utilizând servicii
electronice, având aceeași putere juridică ca și cele prezentate pe suport hârtie.
7.4.1.7. Certificatelor perfectate li se atribuie număr de înregistrare, format din 6 cifre
„XX000”, dintre care primele 2 reprezintă codul DDF și DGACM, iar următoarele 4 cifre – numărul
de ordine al certificatului. La utilizarea registrului electronic atribuirea numărului se efectuează în
mod automat.
7.4.1.8. Sumele venitului obținut și ale impozitului pe venit reținut la sursa de plată se indică în
lei moldovenești și in valuta străină specificată în contract, recalculate la cursul oficial de schimb al
Băncii Naționale a Moldovei, la data achitării venitului, separat prin bară.
7.4.1.9. Certificatele privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica
Moldova (Forma 3-DTA17 și Forma 4-DTA17) se eliberează după încheierea anului fiscal sau la data
solicitării în cazul în care legislația statului străin nu prevede altceva.
La completarea certificatelor și cererilor nu se admit corectări.
7.4.1.10. În cazul pierderii sau deteriorării certificatelor eliberate anterior, subdiviziunea SFS,
în baza unei cereri întocmite de contribuabil în formă liberă, va elibera certificatul solicitat până la
expirarea termenului de prescripție prevăzut de convențiile (acordurile) pentru evitarea dublei
impuneri, sub numărul inițial, cu mențiunea „Duplicat” și cu indicarea datei de eliberare a acestuia.
7.4.1.11. Certificatul de rezidență prezentat de nerezident, în temeiul art.793 din Codul fiscal,
poate fi prezentat în formă electronică, potrivit legislației statului străin. Veridicitatea documentului
electronic poate fi verificată pe pagina web a autorității fiscale a statului emitent, sau în lipsa unei
astfel de posibilități, conform procedurilor stabilite de SFS și autoritatea competentă a statului străin.

7.5.

REGIMUL DE IMPOZITARE A TVA

7.5.0.1. Conform prevederilor art.104 lit. c) din Codul fiscal, în baza principiului reciprocității,
introducerea și/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate
folosinței oficiale sau consumului personal de către misiunile diplomatice și oficiile consulare
acreditate în Republica Moldova, de reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în
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Republica Moldova, de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice și oficii consulare,
precum și de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepția cetățenilor
Republicii Moldova, precum și a cetățenilor străini și apatrizi cu reședința permanentă în Republica
Moldova este scutită de TVA cu drept de deducere și de restituire a sumelor TVA.
7.5.0.2. Restituirea sumelor TVA se efectuează în baza listei întocmite și aprobate de către
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în temeiul tratatelor internaționale și al
principiului de reciprocitate.
7.5.0.3. Subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii către subiecții respectivi sunt
obligați să calculeze TVA conform cotelor stabilite (art.96 din Codul fiscal) pentru toate livrările
(excepție fac cele scutite de TVA fără drept de deducere), cu eliberarea facturii fiscale. În cazul
comercializării cu amănuntul a mărfurilor și serviciilor în locurile special amenajate, cu plata în
numerar și/sau prin card bancar, furnizorul la solicitarea cumpărătorului, urmează să elibereze factura
fiscală (art.117 alin.(3) din Codul fiscal).
7.5.0.4. Restituirea sumelor TVA achitate de către nerezidenți furnizorilor autohtoni la
procurarea pe teritoriul ţării a mărfurilor sau a serviciilor se efectuează în baza cererii prezentate de
către misiunea diplomatică, oficiul consular, reprezentanţa organizaţiei internaţionale la
subdiviziunea SFS, confirmată de către şeful misiunii diplomatice, al oficiului consular, al
reprezentanţei organizaţiei internaţionale (H.G.nr.543 din 08.07.2014) .
7.5.0.5. Cererea de solicitare a restituirii sumei TVA se perfectează în formă liberă, cu
indicarea sumei TVA solicitate spre restituire şi a conturilor bancare la care urmează să fie transferată
aceasta.
Cererea privind restituirea sumei TVA se prezintă pentru fiecare lună calendaristică separat,
după încheierea acesteia, până la sfârșitul lunii următoare. Documentele referitoare la o anumită lună
care nu au fost prezentate în termenul stabilit pot fi depuse suplimentar, într-o listă separată, odată cu
documentele pentru luna decembrie a anului de referinţă.
7.5.0.6. Sumele TVA acceptate spre restituire se virează la conturile indicate în cererile
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, deschise în
băncile licenţiate din Republica Moldova.
7.5.0.7. Restituirea sumei TVA se efectuează într-un termen ce nu depăşeşte 27 de zile
lucrătoare de la data depunerii cererii de restituire, din care 20 de zile sunt destinate pentru
examinarea de către subdiviziunea SFS a materialelor prezentate, celelalte 7 zile – pentru efectuarea
restituirii respective de către Direcția Trezoreria de Stat.
7.5.0.8. La cererea de solicitare a restituirii sumei TVA, prezentată la SFS, se anexează
următoarele documente:
a) lista mărfurilor, serviciilor procurate în luna de referinţă (anexa nr.7.10);
b) documentele ce confirmă livrarea mărfurilor, serviciilor:
- originalul facturii fiscale primit de la subiectul impozabil cu TVA;
- sau bonul MCC al subiectului impozabil cu TVA, la care achitarea se efectuează în numerar
şi/sau cu card bancar, pe versoul căruia trebuie să fie indicat numele persoanei care primeşte bonul şi
aplicată ştampila subiectului impozabil.
7.5.0.9. La solicitarea restituirii sumei TVA, originalul facturii fiscale cu menţiunea SFS despre
acceptarea restituirii TVA se restituie solicitantului, iar copia acesteia se îndosariază.
7.5.0.10. Suma TVA pasibilă restituirii se determină reieşind din sumele TVA indicate în
facturile fiscale prezentate de către solicitant la SFS.
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CAPITOLUL VIII. EVIDENȚA ECHIPAMENTELOR DE CASĂ ȘI DE CONTROL

8.1.

EVIDENȚA ECC

8.1.1. Dispoziții generale
8.1.1.1. SFS ţine evidenţa ECC, și anume a: MCC/IF și a sistemelor informatice cu sau fără
dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, fără imprimante fiscale.
8.1.1.2. Contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit
de legislație, să întocmească şi să prezinte SFS şi SCITL dările de seamă fiscale prevăzute de
legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să
efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul echipamentelor de casă şi de control,
respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific
permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă şi de control
(anexa nr. 8.1).
8.1.1.3. ECC sunt MCC cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive
electronice (de tip terminal de plată, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum şi altele ce
dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil), cu funcţii de MCC destinate pentru
înregistrarea operaţiunilor de casă (în numerar şi/sau prin alt instrument de plată), păstrarea,
imprimarea, criptarea şi transmiterea la serverul SFS a informaţiei financiare gestionate, care asigură
protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată.
8.1.1.4. În componența ECC se includ următoarele elemente:
1. MCC cu memorie fiscală;
2. Imprimantele fiscale (IF);
3. Platformele hardware;
4. Programele și/sau aplicațiile software;
5. Dispozitivele electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de
schimb valutar, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și
identificabil).
8.1.1.5. La efectuarea decontărilor băneşti în numerar şi/sau prin alt instrument de plată pentru
operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze echipamentul de casă şi
de control, eliberând plătitorilor bonurile de casă/documentele fiscale emise de acesta, sau să
transmită în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică indicată, în cazul
prezentării pînă la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa
electronică.
8.1.1.6. Această obligativitate se extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin,
secție, depozit, unitate comercială, automat pentru vânzări (denumit conform uzanțelor internaţionale
vending machine), terminal cash-in, aparat de schimb valutar, unitate de prestări servicii, inclusiv
unitate de transport-taxi etc.).
8.1.1.7. ECC se instalează în fiecare dintre locurile special amenajate (loc de lucru al
casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.) pentru primirea și păstrarea temporară
a mijloacelor bănești.
8.1.1.8. Contribuabilul stabilește de sine stătător, numărul ECC necesare activităţii sale și va
respecta modul stabilit de înregistrare/reînregistrare de stat și de desfășurare a activității de
întreprinzător, precum și va declara la subdiviziunea SFS, conform razei de deservire, unitățile
structurale care-i aparțin.
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8.1.1.9. Contribuabilul, care utilizează sistemele informatice cu sau fără dispozitive electronice
destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, ține în mod electronic
pentru fiecare echipament de casă și de control Registrul operațiunilor echipamentului de casă și de
control (anexa nr. 8. 2).
8.1.1.10. Contribuabilul, care utilizează MCC/IF, deschide pentru fiecare MCC/IF, pentru
fiecare an de gestiune, Registrul mașinii de casă și control/imprimantei fiscale (Registrul MCC/IF)
(anexa nr.8.3.).
Acest registru se autentifică la subdiviziunea SFS, de regulă, numai la
înregistrarea/reînregistrarea MCC/IF. În Registrul ECC înscrierile se efectuează respectând ordinea
cronologică de apariție a sumelor de mijloace bănești încasate, conform raportului de închidere
zilnică.
Registrul MCC/IF utilizat trebuie să corespundă activităţii desfăşurate și să fie completat
conform Modului de completare a Registrul MCC/IF (anexa nr.8.4).
8.1.1.11. SFS asigură evidența furnizorilor ECC, centrelor de asistență tehnică pentru MCC/IF,
sigiliilor de protecție (sigiliul furnizor/fiscal).
8.1.1.12. MCC/IF vor fi sigilate de furnizorul ECC în conformitate cu schema de aplicare a
sigiliilor de protecţie, fiind însoţite de documentaţia tehnică, precum urmează:
1) cartea tehnică (paşaportul) MCC/IF;
2) registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC/IF (RAT MCC/IF) care
conţine şi schema de aplicarea a sigiliilor de protecţie (anexa nr.8.5);
3) instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreţinere a MCC/IF.

8.1.2. Registrul unic al ECC
8.1.2.1. Registrul unic se ţine în următoarele scopuri:
1) utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a ECC ce corespund cerinţelor tehnice aprobate,
standardelor naţionale şi internaţionale;
2) retragerea la timp din exploatare a ECC care nu corespund cerinţelor documentelor
normative şi/sau nu asigură evidenţa efectivă a mijloacelor băneşti în sfera de activitate în care se
folosesc.
8.1.2.2. Registrul unic este constituit din două părţi:
1) Registrul MCC/IF;
2) Registrul sistemelor informatice cu sau fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operaţiunilor de casă, fără imprimante fiscale.
8.1.2.3. Registrul unic este ţinut de SFS.
8.1.2.4. Ţinerea Registrului unic presupune:
1) publicarea informaţiei cu privire la includerea/excluderea ECC în/din Registrul unic;
2) publicarea anuală a Registrului unic în vigoare,conform anexei nr.8.6;
3) păstrarea şi arhivarea documentelor prezentate Comisiei la includerea/excluderea
echipamentelor de casă şi de control în/din Registrul unic, inclusiv modificările ulterioare;
4) ţinerea şi actualizarea bazei de date corespunzătoare.
În Registrul unic se includ ECC care se produc/importă sau se elaborează în Republica Moldova
și corespund uneia dintre următoarele cerinţe:
1) cerinţele tehnice faţă de ECC, aprobate de Comisia interdepartamentală pentru ECC;
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2) cerinţele faţă de ECC modulare de tip sisteme informatice, constituite din programe şi/sau
aplicaţii software formând un sistem de control şi dirijare a circulaţiei mărfuri-bani şi/sau serviciibani, la care se asigură transmiterea datelor prin liniile de legătură de la terminalele/aplicaţiile
periferice de transmisiuni de date.
Modalitatea de includere a ECC în Registrul unic
8.1.2.5. În Registrul unic se includ ECC care se produc/importă sau se elaborează în Republica
Moldova. ECC şi fiecare modificație a acestuia se includ separat.
8.1.2.6. Producătorul de ECC sau de aplicaţii periferice (inclusiv sisteme (platforme)
electronice de management) dintr-o altă ţară acordă solicitantului autohton, pe bază de contract,
dreptul de punere la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova a ECC de model concret sau aplicaţii
periferice (inclusiv sisteme (platforme) electronice de management), garantând posibilitatea
exploatării acestora pe perioada normală de funcţionare, stabilită în documentul tehnic, pentru un
termen care nu poate fi mai mic de 5 ani.
8.1.2.7. Producătorul autohton (care produce sau asamblează ECC sau elaborează aplicaţii
periferice, inclusiv platforma electronică de management) solicită includerea ECC în Registrul unic
doar în nume propriu.
8.1.2.8. ECC modulare fără dispozitive electronice trebuie să fie găzduite pe servere aflate în
Republica Moldova.
8.1.2.9. Pentru a certifica (a include în Registrul unic al ECC) un model concret de echipament
de casă și de control, solicitantul va completa online cererea prin intermediul SIA „MEV”
(mev.sfs.md) la rubrica „Certificare” (Anexa nr. 8.7), unde va anexa și documentele electronice în
dependență de modelul ECC (Anexa 8.8).
8.1.2.10. Centrul de certificare ECC va asigura examinarea cererilor de la solicitanți și
expertizarea documentației anexate, precum și verificarea și testarea modelelor ECC în scopul
avizării acestora, în termen de 60 de zile de la depunerea cererii de către solicitant.
8.1.2.11. Depistarea de către Centrul de certificare ECC unor neajunsuri sau lipsa unor
documente anexate la cererea depusă de solicitant, servește drept temei pentru extinderea termenului
de avizare de 60 de zile până la prezentarea documentelor solicitate. Totodată, Centrul de certificare
ECC va comunica solicitantului, prin notificare, despre neajunsurile depistate și va acorda un termen
pentru înlăturarea neajunsurilor ce nu va depăși 30 zile din data recepționării notificării.
8.1.2.12. În cazul în care solicitantul nu va înlătura neajunsurile în termenul acordat, Centrul de
certificare ECC va transmite solicitantului respingerea cererii.
8.1.2.13. În cazul respingerii cererii, pentru depunerea repetată a cererii, solicitantul va parcurge
aceleași etape ca și la depunerea cererii inițiale cu prezentarea documentelor anexate, în conformitate
cu prevederile prezentului Regulament.
8.1.2.14. În cazul acceptării cererii (statutul cererii închis), solicitantul va primi o notificare
privind prezentarea modelului ECC către Centrul de Certificare ECC în vederea avizării.
8.1.2.15. Centrul de certificare ECC va efectua verificarea și testarea ECC în conformitate cu
prevederile Instrucțiunii de lucru privind avizarea modelului ECC, în vederea omologării acestuia.
8.1.2.16. Ca urmare a verificării/testării modelului ECC, Centrul de certificare ECC va întocmi
un Raport de testare și Avizul tehnic, care atestă corespunderea/necorespunderea caracteristicilor
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prevăzute în Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control aprobate prin decizia
Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și control.
8.1.2.17. Serviciul Fiscal de Stat în termen de până la 21 de zile va analiza cererea solicitantului,
Raportul de testare și Avizul tehnic prezentate de către Centrul de Certificare și va adopta decizia
privind acceptarea includerii modelului echipamentului de casă și control în Registrul unic sau decizia
privind respingerea cererii.
8.1.2.18. În cazul adoptării deciziei de acceptare Serviciul Fiscal de Stat:
1) publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în modul stabilit, decizia privind
acceptarea includerii modelului echipamentului de casă şi de control în Registrul unic;
2) eliberează solicitantului decizia Serviciului Fiscal de Stat, ce confirmă acceptarea includerii
modelului solicitat în Registrul unic;
3) include modelul echipamentului de casă și de control în Registrul unic (în SIA
„Monitorizarea electronică a vânzărilor”) și publică Registrul unic pe (www.mev.sfs.md) și pe
portalul guvernamental al datelor deschise (www.date.gov.md).
8.1.2.19. În caz de adoptare de către Serviciul Fiscal de Stat a deciziei privind respingerea
cererii, aceasta se va aduce la cunoștință solicitantului cu indicarea neajunsurilor constatate.
8.1.2.20. O copie a deciziei privind acceptarea includerii modelului echipamentului de casă şi
de control în Registrul unic sau a deciziei privind respingerea cererii se va înainta Centrului de
certificare ECC.
8.1.2.21. Centrul de certificare ECC în baza deciziei de respingere a cererii va restitui
solicitantului mostra de control a modelului mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale.
8.1.2.22. Serviciul Fiscal de Stat va ține evidenta deciziilor privind acceptarea includerii
modelului echipamentului de casă și control în Registrul unic și deciziilor privind respingerea cererii
în Registrul de evidență a deciziilor privind acceptarea includerii modelului echipamentului de casă
și control în Registrul unic și deciziilor privind respingerea cererii.

8.1.3. Înregistrarea și reînregistrarea ECC
8.1.3.1. DDF asigură evidența ECC prin înregistrarea acestora.
8.1.3.2. Evidența ECC se asigură în mod automatizat prin intermediul SI al SFS cu utilizarea
informației din Registrul de evidență a ECC (anexa nr.8.9), întocmit în fiecare subdiviziune SFS prin
completarea indicatorilor respectivi.
8.1.3.3. Evidenta sigiliilor de protecție se efectuează în mod automatizat prin Sistemul
Informațional al SFS cu introducerea informației din Condicile de înregistrare a MCC/IF
recepționate/restituite de către CAT (anexa nr.8.10), în termen de până la 20 de zile lucrătoare din
data primirii acestora de la centrele da asistență tehnică.
8.1.3.4. În momentul introducerii inițiale a datelor despre ECC, subdiviziunea SFS atribuie
fiecărei ECC un cod (număr unic) de înregistrare.
Pentru MCC/IF SIA „MEV” va atribui cod (număr unic) de înregistrare după structura
XXYYNNNNNN, unde:
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XX – două poziții alfanumerice ce reprezintă codul de înregistrare a modelului MCC/IF după
Registrul unic al ECC, sau TP/AV/AC/AD – două poziții alfanumerice ce reprezintă abrevierea
terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar/aparatului automat pentru vînzări/altui
dispozitiv.
YY – două poziții numerice – codul subdiviziunii SFS,
NNNNNN – șase poziții numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziunii SFS
respectiv.
Pentru sistemele informatice cu sau fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea
operaţiunilor de casă, fără imprimante fiscale, SIA „MEV va atribui cod (număr unic) de înregistrare
după structura SXXXYYNNNNNN, unde:
S – o poziție alfanumerică ce reprezintă tipul ECC,
XXX - trei poziții alfanumerice ce reprezintă codul de înregistrare a sistemului informatic după
Registrul unic al ECC,
NNNNNN – șase poziții numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziunii SFS
respectiv.
8.1.3.5. Reînregistrarea MCC/IF are loc în cazul în care contribuabilul solicită înregistrarea unei
MCC/IF scoase de la evidență, procurate de la piața terță (MCC/IF fiind anterior exploatată) sau în
cazul transferării MCC/IF instalate de la o unitate structurală la alta, ambele situate în razele teritoriale
de deservire a diferitor subdiviziuni ale SFS.
8.1.3.6. Contribuabilul care conform actelor normative în vigoare are obligația să folosească
ECC la decontările bănești în numerar/sau prin alt instrument de plată înregistrează ECC la
subdiviziunile SFS în a cărui rază teritorială de deservire își are sediul stabilit în documentele de
constituire.
8.1.3.7. Persoanele fizice ce desfășoară activități independente înregistrează ECC la
subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială de deservire își are adresa de domiciliu/ reședință.
Înregistrarea MCC/IF la SFS se realizează în baza Cererii de înregistrare/încetare a activităţii şi de
înregistrare/radiere din evidenţă a MCC pentru persoanele care desfăşoară activitate independentă
(anexa nr.3.3).
8.1.3.8. Reînregistrarea ECC are loc în cazul în care contribuabilul solicită înregistrarea unui
ECC scos de la evidență, procurate de la piața terță (ECC a fost anterior în exploatare).
8.1.3.9. Pentru înregistrarea ECC, contribuabilul depune cererea (anexa nr. 8.11.) la
subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială își are sediul stabilit în documentele de constituire,
personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul
subdiviziunii SFS, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul SIA „MEV” sau prin posta
electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin
intermediul mijloacelor electronice de comunicare).
8.1.3.10. Subdiviziunea SFS:
 examinează cererea privind înregistrarea ECC (inclusiv prin contrapunerea informației din
cerere cu datele din SISFS /altor autorități etc.) și acceptă sau refuză înregistrarea ECC.
 asigură înregistrarea ECC în ziua primirii cererii, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare din
data primirii cererii.
8.1.3.11. Refuzul înregistrării ECC
Depistarea, de către subdiviziunea SFS, că cererea este incompletă sau conține date neveridice
în informația declarată de solicitant (în cererea) servește drept temei pentru refuzul înregistrării ECC.
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Înaintea emiterii refuzului solicitantului i se va comunica prin notificare (anexa nr.8.12),
conform procedurii de comunicare a actelor emise de SFS (capitolul XI), asupra neajunsurilor și i se
va acorda un termen pentru înlăturarea neajunsurilor, ce nu va depăși 5 zile lucrătoare din data
recepționării notificării. În cazul în care solicitantul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat,
subdiviziunea SFS va refuza înregistrarea ECC (anexa nr.8.13), care va fi comunicată
contribuabilului, conform procedurii de comunicare a actelor emise de SFS (capitolul XI).
8.1.3.12. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării ECC,
solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit.
8.1.3.13. Procesul de înregistrare/reînregistrare a MCC/IF derulează în următoarele etape:
1) examinarea cererii depuse;
2) consultarea registrelor electronice, după caz, Registrul unic, CAT, etc.;
3) atribuirea codului de înregistrare a ECC;
4) completarea Registrului de evidență a ECC;
5) perfectarea Cartelei de înregistrare a ECC (anexa nr.8.14).
8.1.3.14. Subdiviziunea SFS perfectează Cartela de înregistrare a ECC și înmânează sau
expediază contribuabilului sau reprezentantului acestuia conform procedurii de comunicare a actelor
emise de SFS (capitolul XI). Copia Cartelei de înregistrare a echipamentului de casă și de control în
aceeași zi se transmite pe poșta electronică către centrul de asistență tehnică cu care contribuabilul a
încheiat contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF sau furnizorului sistemului informatic,
după caz.
8.1.3.15. Cererea privind înregistrarea ECC, și după caz, copia procurii, cu excepția celor
depuse prin SIA „MEV”, se păstrează în dosarul contribuabilului.
8.1.3.16. Centrul de asistență tehnică în termen de o zi din data primirii copiei Cartelei de
înregistrare a echipamentului de casă și de control:
1) fiscalizează MCC/IF;
a) notifică I.P. "Centrul Tehnologii Informaţionale în Finanţe" privind acordarea accesului la
adresa IP statică;
b) configurează capacităţile funcţionale şi de transmitere a documentelor emise/generate de
MCC/IF (bon de casă emis la fiscalizare, bon de casă/document fiscal, bon de serviciu
introducere/extragere de numerar, Raport de închidere zilnică (Raport Z), Raport de verificare
(Raport X)) în SIA "MEV" imediat după formarea acestora;
c) introduce în memoria fiscală a MCC/IF numărul de înregistrare atribuit de SFS, cu
transmiterea în SIA "MEV" a bonului de casă emis de MCC/IF la fiscalizarea acesteia;
d) aplică sigiliul de protecţie pe carcasa MCC/IF;
2) perfectează Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF și lipește
în acesta bonul de casă emis de MCC/IF la fiscalizarea MCC/IF;
3) perfectează Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control cu atașarea în SIA
„MEV” a copiei bonul de casă emis de MCC/IF la fiscalizarea MCC/IF și copiei Cartelei tehnice
(pașaportul) MCC/IF;
4) eliberează contribuabilului:
a) MCC/IF;
b) contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF;
c) Cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
d) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
272

e) Registrul MCC/IF;
f) Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC/IF.
8.1.3.17. Furnizorul sistemului informatic, în termen de o zi din data primirii copiei Cartelei
de înregistrare a echipamentului de casă și de control:
1) fiscalizează sistemul informatic:
a) notifică I.P. "Centrul Tehnologii Informaţionale în Finanţe" privind acordarea accesului la
adresa IP statică a contribuabilului pentru transmiterea datelor prin canal securizat MConnect;
b) configurează capacităţile funcţionale şi de transmitere a documentelor emise/generate de
sistemul informatic (document fiscal emis la fiscalizare, bon de casă/document fiscal, bon de serviciu
introducere/extragere de numerar, Raport de închidere zilnică (Raport Z), Raport de verificare
(Raport X)) în SIA "MEV" imediat după formarea acestora;
c) introduce în sistemul informatic şi/sau dispozitivul electronic numărul de înregistrare atribuit
de SFS, cu transmiterea în SIA "MEV" a documentului fiscal emis de sistemul informatic la
fiscalizarea acestuia;
2) perfectează Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control cu atașarea în SIA
„MEV” a copiei documentului fiscal emis de sistemul informatic la fiscalizarea ECC;
3) eliberează contribuabilului documentul fiscal emis de sistemul informatic la fiscalizarea
ECC, care se păstrează la contribuabil.

8.1.4. Schimbarea în ECC a adresei sediului/unității structurale unde este amplasat
ECC
8.1.4.1. Pentru schimbarea în ECC a adresei sediului/unității structurale unde este amplasat
MCC/IF, contribuabilul depune la Centrul de asistență tehnică:
1) MCC/IF la care se schimbă adresa sediului/unității structurale (sau, după caz, asigură
deplasarea specialistului Centrului de asistență tehnică la locul instalării MCC/IF);
2) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
3) Registrul MCC/IF.
8.1.4.2. Centrul de asistență tehnică în termen de o zi efectuează:
 reprogramarea în MCC/IF a adresei noi a sediului/unității structurale unde este amplasat
MCC/IF;
 emiterea raportului periodic scurt din memoria fiscală a MCC/IF pe perioada de funcționare
a memoriei fiscale;
 modificarea adresei sediului/unității structurale unde este amplasat ECC în Registrul de
evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF și Registrul MCC/IF.
8.1.4.3. Furnizorul sistemului informatic în termen de o zi efectuează:
 reprogramarea în sistemul informatic a adresei noi a sediului/unității structurale unde este
amplasat echipamentul de casă și de control;
 tipărirea raportului periodic scurt din sistemul informatic pe perioada utilizării sistemului
informatic.
8.1.4.4. Contribuabilul în termen de o zi lucrătoare din data reprogramării în ECC a adresei
depune la subdiviziunea SFS, care a înregistrat/reînregistrat ECC, personal sau prin intermediul unui
reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul subdiviziunii SFS, fie prin scrisoare
recomandată, prin intermediul SIA „MEV” sau prin posta electronică (sub formă de document
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electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare) următoarele documente:
1) notificarea privind modificarea în ECC a adresei sediului/unității structurale unde este
amplasat ECC (anexa nr. 8.15);
2) copia raportului periodic scurt din memoria fiscală a MCC/IF pe perioada de funcționare a
memoriei fiscale sau copia raportului periodic scurt din sistemul informatic pe perioada utilizării
sistemului informatic.
8.1.4.5. Subdiviziunile SFS în ziua primirii notificării, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare din
data primirii notificării privind modificarea în ECC a adresei sediului/unității structurale unde este
amplasat ECC:
 va examina notificarea (inclusiv prin contrapunerea informației din notificare cu datele din
SISFS /altor autorități etc.);
 va întocmi în Registrului de evidență a echipamentelor de casă și de control nota privind
modificarea adresei sediului/unității structurale unde este amplasat ECC;
 va perfecta Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control și va înmâna sau
expedia contribuabilului sau reprezentantului acestuia conform procedurii de comunicare a actelor
emise de SFS (capitolul XI). Copia Cartelei de înregistrare a echipamentului de casă și de control în
aceeași zi se transmite pe poșta electronică către centrul de asistență tehnică cu care contribuabilul a
încheiat contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF și/sau furnizorului sistemului informatic.
8.1.4.6. Refuzul modificării în ECC a adresei sediului/unității structurale de amplasare a
ECC
Depistarea, de către subdiviziunea SFS, că notificarea privind modificarea în ECC a adresei
sediului/unității structurale de amplasare a ECC este incompletă sau conține date neveridice în
informația declarată de solicitant, servește drept temei pentru refuzul modificării în ECC a adresei
sediului/unității structurale de amplasare a ECC.
Înaintea emiterii refuzului solicitantului i se va comunica prin notificare (anexa nr. 8.12),
conform procedurii de comunicare a actelor emise de SFS (capitolul XI), asupra neajunsurilor și i se
va acord un termen pentru înlăturarea neajunsurilor, ce nu va depăși 5 zile lucrătoare din data
recepționării notificării. În cazul în care solicitantul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat,
subdiviziunea SFS va refuza modificarea în ECC adresei sediului/unității structurale de amplasare a
ECC (anexa nr.8.13), care va fi comunicată contribuabilului conform procedurii de comunicare a
actelor emise de SFS (capitolul XI).
După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul modificării în ECC a adresei de
amplasare a ECC, contribuabilul poate depune o nouă notificare, care se examinează în modul stabilit.

8.1.5. Radierea din evidență a ECC
8.1.5.1. Subdiviziunea SFS este obligată să radieze din evidență (înregistrare) ECC dacă:
1) a expirat termenul de exploatare a modelului ECC;
2) în cazul în care contribuabilul a fost lichidat;
3) dacă persoana fizică care a desfășurat activitate independentă a decedat.
8.1.5.2. Despre acest fapt subdiviziunea SFS va informa contribuabilul, prin înaintarea
avertizării scrise cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de exploatare a ECC.

274

8.1.5.3. ECC se radiază din evidență (înregistrare) în toate cazurile imposibilității utilizării ei
de către entitate (defectarea, pierderea ECC, reînregistrarea, lichidarea entității, dacă persoana fizică,
care a desfășurat activități independente a decedat, suspendarea activității etc.).
8.1.5.4. Pentru radierea MCC/IF din evidență (reînregistrare) entitatea prezintă CAT:
1) Cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
2) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
3) Registrul MCC/IF;
4) MCC/IF care se radiază din evidență (sau, după caz, asigură deplasarea funcționarului fiscal
la locul instalării MCC/IF).
8.1.5.5. CAT în termen până la trei zile lucrătoare efectuează:
1) citirea datelor din memoria fiscală și SD cardul încorporat, cu imprimarea acestora pe suport
de hârtie (banda de control/bonuri) sau pe un suport electronic, care apoi se păstrează la utilizatorul
MCC/IF, și lipirea raportului periodic scurt din memoria fiscală pe perioada de funcționare a
memoriei fiscale în Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF.
2) dezlipirea sigiliilor de protecție de pe carcasa MCC/IF cu lipirea ulterioară a acestora în
Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
3) întocmirea notelor de radiere din evidență a MCC/IF în:
a) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
b) Registrul MCC/IF.
31) notificarea I.P. „Centrul Tehnologii Informaţionale în Finanţe” privind blocarea adresei IP
statice;
4) eliberează contribuabilului:
a) MCC/IF;
b) Cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
c) Registrul MCC/IF;
d) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF.
8.1.5.6. Nota privind radierea MCC/IF din evidență se întocmește în Registrul MCC/IF după
înscrierea a datelor din ultimul raport de închidere zilnică și conține informația de bază din raportul
periodic scurt din memoria fiscală pe perioada de funcționare a memoriei fiscale.
8.1.5.7. Pentru radierea ECC din evidență (reînregistrare) contribuabilul în termen de 3 zile
lucrătoare depune la subdiviziunea SFS, care a înregistrat/reînregistrat ECC, personal sau prin
intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul subdiviziunii SFS, fie prin
scrisoare recomandată, prin intermediul SIA „MEV” sau prin posta electronică (sub formă de
document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicare) următoarele documente:
1) notificarea privind radiere din evidență a ECC (anexa nr. 8.16);
2) copia raportului periodic scurt din memoria fiscală a MCC/IF pe perioada de funcționare a
memoriei fiscale sau copia raportului periodic scurt din sistemul informatic pe perioada de utilizare
a sistemului informatic.
8.1.5.8. Subdiviziunea SFS în ziua primirii notificării, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare din
data primirii notificării privind radierea ECC din evidență:
 va examina notificarea (inclusiv prin contrapunerea informației cu datele din SISFS /altor
autorități etc.);
 va întocmi nota de radiere a ECC în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de
control;
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 va perfecta Cartela de radiere din evidență a echipamentului de casă si de control și va
înmâna sau trimite contribuabilului sau reprezentantului acestuia conform procedurii de comunicare
a actelor emise de SFS (capitolul XI). Copia Cartelei de radiere din evidență a echipamentului de casă
și de control în aceeași zi se transmite pe poșta electronică către centrul de asistență tehnică cu care
contribuabilul a încheiat contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF sau furnizorului
sistemului informatic.
8.1.5.9. Notificarea privind radierea din evidență a ECC și copia raportului periodic scurt din
memoria fiscală a MCC/IF pe perioada de funcționare a memoriei fiscale sau copia raportului periodic
scurt din sistemul informatic pe perioada utilizării sistemului informatic, cu excepția celor depuse
prin SIA „MEV”, se păstrează în dosarul contribuabilului.
8.1.5.10. Refuzul radierii din evidență a ECC
Depistarea, de către subdiviziunea SFS, că notificarea privind radierea din evidență a ECC este
incompletă sau conține date neveridice în informația declarată de solicitant în notificare servește drept
temei pentru refuzul radierii din evidență a ECC.
Înaintea emiterii refuzului solicitantului i se va comunica prin notificare (anexa nr. 8.12),
conform procedurii de comunicare a actelor emise de SFS (capitolul XI), asupra neajunsurilor și i se
va acord un termen pentru înlăturarea neajunsurilor, ce nu va depăși 5 zile lucrătoare din data
recepționării notificării. În cazul în care solicitantul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat,
subdiviziunea SFS va refuza radierea din evidență a ECC (anexa nr.8.13), care va fi comunicată
contribuabilului conform procedurii de comunicare a actelor emise de SFS (capitolul XI).
8.1.5.11. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul radierii din evidență a
ECC, solicitantul poate depune o nouă notificare privind radierea din evidență a ECC, care se
examinează în modul stabilit.
8.1.5.12. Subdiviziunile SFS lunar analizează informația din Registrul de evidență a
echipamentelor de casă și de control.
8.1.5.13. La stabilirea în Registrul de evidență a ECC a MCC/IF ale contribuabililor deja radiați
din Registrul Fiscal de Stat, ale persoanelor fizice, care au desfășurat activități independente decedați
subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC/IF adoptă Decizia de radiere din evidență a
echipamentelor de casă și de control (anexa nr. 8.17). O copie a Deciziei se va anexa la dosarul
contribuabilului.
8.1.5.14. În SIA „Evidența operațiunilor de schimb valutar în numerar” se va accesa regimul
„Gestionarea registrului MCC” și deschizând fereastra „Scoaterea MCC de la evidență” DDF va
completa câmpurile conform criteriilor de mai jos.
Data excluderii
Motivul excluderii
Ultimul Z raport:
Numărul
Data
Suma totală a circulației
Suma totală TVA

zz.ll.aaaa (data de emitere a deciziei)
Ex: Furtul MCC (cod motiv 8)
9999
zz.ll.aaaa (data de emitere a deciziei)
0,00
0,00

Indicatorii cu valorile „Furtul MCC”, „9999”, „0,00” și 0,00” vor identifica ECC scoase de la
evidență în baza Deciziei din zz.ll.aaaa.
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8.1.5.15. La stabilirea în Registrul de evidență a ECC ale contribuabililor pasivi sau care nu
activează, inclusiv, care au suspendat activitatea, sau ECC care sunt înregistrate pe subdiviziunile
anulate, sau ECC la care a expirat termenul de exploatare a modelului ECC, sau deteriorate/distruse,
sau la constatarea lipsei ECC (înregistrate în Registrul de evidență a ECC) subdiviziunea SFS care a
înregistrat/reînregistrat ECC remite contribuabilului Înștiințarea privind inițierea radierii din
evidență a echipamentelor de casă și de control (anexa nr. 8.18).
8.1.5.16. La stabilirea în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control a ECC
nefiscalizate sau neînregistrate de către Centrul de asistență tehnică/furnizorul sistemului informatic
în Registrul menționat, subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat ECC remite Centrului de
asistență tehnică/furnizorului sistemului informatic scrisoarea cu privire la solicitarea fiscalizării
și/sau înregistrării ECC în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control sau prezentării
cauzelor de ne fiscalizare a acestora (anexa nr.8.19). În cazul în care Centrul de asistență
tehnică/furnizorul sistemului informatic confirmă în scris că ECC nu vor fi fiscalizate, subdiviziunea
SFS remite contribuabilului Înștiințarea privind inițierea radierii din evidență a echipamentelor de
casă și de control (anexa nr. 8.18).
8.1.5.17. Dacă, după înștiințarea în scris, contribuabilul nu prezintă setul de documente
(notificarea după forma prevăzută în anexa nr.8.8) subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat
ECC adoptă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control (anexa nr.8.17),
care se comunică destinatarului conform procedurii de comunicare a actelor emise de SFS (capitolul
XI). O copie a Înștiințării și a Deciziei se va anexa la dosarul contribuabilului.
8.1.5.18. Deciziile de radiere din evidență a ECC se numerotează cronologic unic pe toată
subdiviziunea SFS, iar evidenţa acestora se ţine în Registrul de evidenţă a deciziilor de radiere din
evidență a echipamentelor de casă și de control (anexa nr.8.20).

8.2.

ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU MCC/IF

8.2.0.1. În cazurile când utilizarea MCC/IF este temporar imposibilă (defectarea, deconectarea
reţelei electrice, deconectarea reţelei internet, deteriorarea mecanică a Smart-card /SIM card, lipsa de
conexiune cu operatorul de telefonie mobilă), contribuabilul este obligat să întrerupă activitatea sau
să reorganizeze lucrul în continuare, eliberând plătitorilor bonuri de plată aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 294/1998.
8.2.0.2. Durata utilizării bonurilor de plată, în astfel de cazuri, se reglementează prin deciziile
Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă şi de control.
8.2.0.3. În Registrul MCC/IF se consemnează data, ora şi cauza care a determinat întreruperea
aplicării acesteia.
8.2.0.4. Pentru expedierea MCC/IF la reparație contribuabilul prezintă CAT:
1) Registrul MCC/IF;
2) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC/IF;
4) MCC/IF care se expediază/restituie la/de la reparaţie (sau, după caz, asigură deplasarea
funcţionarului fiscal la locul instalării MCC).
8.2.0.5. Centrul de asistență tehnică:
1) va verifica corespunderea elementelor de identificare ale sigiliilor de protecție aplicate pe
carcasa MCC/IF, cu cele consemnate în Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru
MCC/IF;
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2) va repara MCC/IF, inclusiv va înlocui Smart-card/SIM card, cu atribuirea adresei de IP
statice, pentru conexiune la SIA „MEV”;
3) va sigila MCC/IF (aplicarea sigiliului furnizorului).
4) va întocmi note în:
 Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
 Condica de înregistrare a MCC/IF recepționate/ restituite de către centrul de asistență
tehnică.
5) va restitui contribuabilului:
 Registrul MCC/IF;
 Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
 MCC/IF.
8.2.0.6. În timpul acordării asistenţei tehnice, conform contractului, furnizorul CAT care deţine
autorizaţia de competenţă tehnică pentru modelul MCC/IF respectiv verifică integritatea sigiliilor
aplicate anterior. În cazul în care se observă uzura fizică (destrămarea marginilor, rupturi pe linia
capac-soclu MCC/IF, fără urme de acces la elementele interioare etc.) a sigiliilor aplicate anterior,
acesta are obligaţia, de a aplica alt sigiliu pe carcasa MCC/IF.
8.2.0.7. În cazul în care utilizatorul MCC/IF, de sine stătător, observă uzura fizică (decolorarea,
destrămarea marginilor, rupturi pe linia capac-soclu MCC/IF, fără urme de acces la elementele
interioare etc.) a sigiliilor aplicate pe MCC/IF, acesta are obligaţia să se prezinte la, CAT pentru a
aplica alt sigiliu pe carcasa MCC/IF.
8.2.0.8. Apelarea la serviciile de asistenţă tehnică acordate de persoanele juridice sau fizice care
nu deţin Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru MCC/IF pentru
modelul MCC/IF respectiv, precum şi returnarea MCC/IF de la reparaţie fără înscrisul CAT autorizat
se califică drept încălcări ale regulilor de exploatare a MCC/IF.
8.2.0.9. În cadrul contractului de asistenţă tehnică în vigoare, centrul de asistenţă tehnică are
obligaţia să repună în funcţiune MCC/IF în cel mult 48 de ore de la momentul adresării.
8.2.0.10. Pe versoul primei pagini din Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică
pentru MCC/IF, CAT efectuează înscrierea privind încheierea contractului de asistenţă tehnică, iniţial
şi cele următoare, (care conține: denumirea centrului de asistență tehnică, numărul contractului, data
încheierii, termenul de valabilitate (valabil de la până la)).

8.3.

MODUL DE APLICARE A SIGILIILOR DE PROTECŢIE PE MCC/IF

8.3.0.1. Sigiliile de protecţie sunt autoadezive pentru aplicarea pe diferite suprafeţe şi asigură
un grad înalt de siguranţă, şi sunt realizate dintr-un material special, care lasă urme de deteriorare a
sigiliului și pe suprafaţa aplicată, în caz de desigilare. În funcţie de suprafaţa pe care este aplicată,
materialul poate fi diferit.
8.3.0.2. Proiectate şi realizate pentru a împiedica şi pentru a evidenţia orice tentativă de
deschidere nesancţionată, sigiliile de protecţie vor lăsa urme de deteriorare atât pe sigiliu, cât şi pe
suport dacă vor fi îndepărtate, iar încercarea de-a fi resigilată va fi imposibilă (Figura1).
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Figura 1. Reprezentarea grafică a sigiliului de protecţie aplicat pe suport
1 – sigiliu de protecţie aplicat pe suport; 2 – sigiliu de protecţie desigilat; 3 – sigiliu de protecţie resigilat

8.3.0.3. Proprietățile sigiliilor de protecţie permit utilizarea acestora fără existenţa riscurilor că
se vor desprinde de la sine în cazul utilizării în condiţii extreme (frig, cald, umezeală).
8.3.0.4. Sigiliile de protecție pentru MCC/IF reprezintă etichete adezive cu elemente de
protecție, serie, număr și se folosesc pentru sigilarea MCC/IF.
8.3.0.5. Sigilarea MCC/IF – procedura de aplicare a sigiliilor de protecție pe anumite elemente
ale MCC/IF, inclusiv pe carcasă (având rol de protecție contra acțiunilor exterioare nesancționate).
8.3.0.6. Sigiliul furnizorului – sigiliu de protecție sub formă de etichetă adezivă cu elemente de
identificare (inclusiv seria, numărul sigiliului și denumirea furnizorului sau cuvântul "FURNIZOR")
și protecție contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare,
folosite de furnizor la sigilarea anumitor elemente (inclusiv carcasa) ale MCC/IF.
8.3.0.7. Sigiliul furnizorului, după caz, se va livra cu un sigiliu transparent autocolant, care
reprezintă o peliculă transparentă autocolantă de formă dreptunghiulară cu o suprafață mai mare, care
se va aplica peste sigiliul de protecție al furnizorului pentru a asigura o durabilitate mai mare.
8.3.0.8. Oricare tentativă de dezlipire a sigiliilor de protecţie duce la producerea de modificări
ireversibile. Mesajul ascuns “VOID” este clar vizibil atunci când o parte a sigiliului de protecţie este
dezlipită, astfel orice încercare neautorizată de desigilare este evidentă (Figura 2).
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Figura. 2. Reprezentarea grafică a elementului de protecţie ,,VOID”
1 - suprafaţa sigiliului de protecţie; 2 - adeziv acrilic; 3 – suport (carcasa MCC/IF); 4 – inscripţia ,,VOID”

8.3.0.9. MCC/IF se sigilează de către furnizor/centrul de asistență tehnică prin aplicarea
sigiliilor furnizorului pe carcasa MCC/IF atât în locurile prevăzute pentru aplicarea sigiliului
furnizorului, cât și în locurile prevăzute pentru aplicarea sigiliului fiscal.
8.3.0.10. Aplicarea sigiliilor de protecţie pe carcasa MCC/IF se face respectând următorii paşi:
1) Aclimatizarea MCC/IF la temperatura camerei
Anterior iniţierii procesului de aplicare a sigiliilor de protecţie pe carcasa
MCC/IF este necesară aclimatizarea acestora la temperatura camerei timp de
minim 5 minute (Figura 3).

Figura. 3. Aclimatizarea
MCC/IF
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2) Pregătirea locului de aplicare a sigiliului de protecţie
a) Locurile pentru aplicarea sigiliilor de protecţie sunt stabilite de
Comisia Interdepartamentală pentru Echipamente de Casă şi Control.
b) Pentru o aderenţă mai bună a sigiliilor de protecţie pe carcasa
MCC/IF este necesară pregătirea locului de aplicare a acestora,
degresând astfel carcasa cu un tampon de vată sterilă, înmuiată în soluţie
de alcool etilic (Figura 4).
Figura 4. Degresarea locului pentru
aplicarea sigiliului de protecţie

3) Dezlipirea sigiliului de protecţie de pe hârtia–bază
Pentru aplicarea sigiliului de protecţie pe un suport de 180°, dezlipirea acestora de pe hârtia–
bază se face din partea stângă spre dreapta (Figura 5), iar pentru un suport de 90°, îndepărtarea
sigiliului de protecţie de pe hârtia – bază se face prin dezlipirea iniţială a jumătăţii din colţul stâng de
jos (Figura 6), după care aplicarea acestei porțiuni dezlipite şi apoi prin îndepărtarea celeilalte
jumătăţi a hârtiei–bază se lipeşte pe suport întreg sigiliul de protecţie.

Figura . 5. Dezlipirea sigiliului de protecţie de pe hârtia–
bază pentru aplicarea pe suportul de 180°

Figura 6. Dezlipirea sigiliului de protecţie de pe
hârtia–bază pentru aplicarea pe suportul de 90°

4) Aplicarea sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF
a) Aplicarea sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF (suport de 180°) se va face de la dreapta
spre stânga, după care se va netezi uşor cu un tampon de vată sterilă uscată întreaga suprafaţă în
ambele direcţii (stânga-dreapta) (Figura 7).
b) Aplicarea sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF (suport de 90°)se va face din jos în sus,
apoi se va netezi uşor cu degetul întreaga suprafaţă în ambele direcţii (sus-jos) (Figura 8).

a) aplicarea sigiliului de protecţie pe suport

b) netezirea sigiliului de protecţie pe suport

Figura 7. Aplicarea sigiliului de protecţie pe suportul de 180°
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a) aplicarea primei jumătăţi a sigiliului de protecţie pe
suport

b) aplicarea jumătăţii a doua a sigiliului de protecţie
pe suport

Figura 8. Aplicarea sigiliului de protecţie pe suportul de 90°

5) Verificarea aplicării corecte a sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF
a) După aplicarea sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF este necesară obligatoriu verificarea
lipirii corecte a acestuia pe suport. În cazul în care sigiliul de protecţie prezintă imperfecţiuni la
aplicare, persoana responsabilă este obligată să aplice alt sigiliu, degresând locul şi înlăturând urmele
sigiliului de protecţie degradat. Totodată este obligată să verifice veridicitatea elementelor de
protecţie prezente pe sigiliul de protecţie (Figura 9).

Figura 9. Elementele de siguranţă a sigiliilor de protecţie aplicate pe carcasa MCC/IF

b) Nu se admite prezenţa bulelor de aer pe suprafaţa sigiliului de protecţie aplicat pe suport, cu
excepţia zonei liniei de delimitare a carcasei MCC/IF.
6) Aplicarea sigiliului transparent autocolant pe carcasa MCC/IF, peste sigiliul de protecție
al furnizorului.
a) După verificarea aplicării corecte pe carcasa MCC/IF a sigiliului de protecţie al furnizorului,
peste el se va aplica sigiliul transparent autocolant, în mod analogic aplicării sigilului de protecție al
furnizorului, în așa mod, ca să asigure acoperirea integrală a sigiliului de protecție de pe carcasa
MCC/IF.
b) Pentru aplicarea pe un suport de 180°, dezlipirea peliculei transparente autocolante de
protecţie de pe hârtia–bază se face din partea stângă spre dreapta (Figura 5), după care se va netezi
uşor cu un tampon de vată sterilă uscată întreaga suprafaţă în ambele direcţii (stânga-dreapta) (Figura
11).
c) Pentru aplicarea pe un suport de 90°, îndepărtarea peliculei transparente autocolante de
protecţie de pe hârtia–bază se face prin dezlipirea iniţială a jumătăţii din colţul stâng de jos (Figura
6), după care aplicarea acestei porțiuni dezlipite şi apoi prin îndepărtarea celeilalte jumătăţi a hârtiei–
bază se lipeşte pe suport întreaga peliculă transparentă autocolantă de protecţie (Figura 10). Apoi se
va netezi uşor cu un tampon de vată sterilă uscată întreaga suprafaţă în ambele direcţii (sus-jos)
(Figura 11).
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Figura 10. Aplicarea sigiliului transparent

8.4.

Figura 11. Netezirea sigiliului transparent pe suport

EVIDENŢA CENTRELOR DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ

8.4.0.1. Una din atribuțiile SFS constă în eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de
centru de asistenţă tehnică pentru ECC (anexa nr.8. 21)21. Autorizarea centrelor de asistenţă tehnică
pentru MCC/IF se efectuează prin utilizarea Ghişeului unic pentru gestionarea actelor permisive
emise de instituțiile publice din RM.
8.4.0.2. Producătorul de MCC/IF acordă solicitantului de ECC, pe bază de contract, dreptul
exclusiv de punere la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova a MCC/IF de model concret şi
garantează posibilitatea exploatării acestora pe perioada normală de funcţionare, stabilită în
documentul normativ, care nu poate fi mai mică de 5 ani.
8.4.0.3. Solicitantul de MCC/IF, devenind furnizor de MCC/IF de model concret, punând la
dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova a MCC/IF de acest model:
 trebuie să asigure conformitatea acestora cu modelul inclus în RUECC.
 este obligat să asigure posibilitatea utilizării MCC/IF pe perioada normală de funcţionare
(inclusiv cu piese de schimb şi componente în volumul şi sortimentul necesar), care nu va fi mai mică
de 5 ani, să asigure, în baza contractului, reparaţia şi deservirea lor tehnică.
 comercializează MCC/IF prin intermediul unităţi/unităţilor comerciale proprii sau, în baza
contractelor, prin intermediul CAT MCC/IF sau altor unităţi comerciale specializate (“Mărfuri
electronice şi electrocasnice”).
 comercializează MCC/IF fiind sigilată în conformitate cu schema de aplicare a sigiliilor de
protecţie şi însoţită de documentaţia tehnică:
a) cartea tehnică (paşaportul) MCC/IF;
b) registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC/IF (RAT MCC/IF) care
conţine şi schema de aplicarea a sigiliilor de protecţie;
c) instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreţinere a MCC/IF.
 are dreptul la activitatea de instalare, reparare, deservire tehnică а MCC/IF în baza
contractului cu producătorul de MCC/IF respectiv.
 pentru asigurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică а MCC/IF, pentru
modelele deţinute, pot încheia contracte de colaborare cu persoane juridice şi/sau întreprinderi
individuale, asupra cărora se vor extinde responsabilităţile acestora.
8.4.0.4. Întreprinderea care solicită să desfăşoare activităţi de instalare, reparare, deservire
tehnică а MCC/IF de model concret va depune la SFS sau prin intermediul ghişeului unic o Cerere
privind autorizarea (înregistrarea) în calitate de CAT MCC/IF (anexa nr.8.22), la care se vor prezenta
sau se vor genera de sistem următoarele documente confirmative, autentificate prin aplicarea
semnăturii conducătorului:
21

art.1441 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
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a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul şi data-limită
de valabilitate a legitimaţiei) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa
pentru corespondenţă, inclusiv e-mail, telefon, fax);
b) copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau
copiile notificărilor şi înştiinţărilor de recepţionare respective;
c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de MCC/IF în care, în mod expres, sunt
enumerate modelele de MCC/IF care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de
Certificat CAT MCC/IF);
d) preavizul furnizorului concret de MCC/IF despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie
pentru MCC/IF (sigiliile furnizorului) (anexa nr.8.23);
e) lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul şi data-limită de
valabilitate a legitimaţiei) care efectuează instalarea, repararea şi deservirea tehnică a MCC/IF.
SFS verifică dacă solicitantul a anexat la cerere toate documentele confirmative, acceptă
înregistrarea CAT MCC/IF, eliberând Certificatul CAT MCC/IF cu anexele: Anexa A – Lista
adreselor unităţilor structurale Domeniul de certificare şi Anexa B – Domeniul de certificare Lista
adreselor unităţilor structurale (anexa nr.8.21).
8.4.0.5. Certificatul CAT MCC/IF se consideră nul în lipsa anexelor. Acest certificat se
eliberează fără plată pe un termen de 3 ani.
8.4.0.6. Concomitent, SFS este obligat:
 să asigure înregistrarea CAT MCC/IF în termen ce nu depăşeşte 10 zile lucrătoare din data
depunerii cererii.
 să atribuie coduri de înregistrare locale din 5 – poziţii (XXYZZ) pentru furnizorii de MCC/IF
şi centrele de asistenţă tehnică pentru MCC/IF, unde
XX – abrevierea denumirii,
Y – cod numeric (1 pentru FR MCC/IF şi 2 pentru CAT MCC/IF),
ZZ – 01-99.
 să ţină pe suport de hârtie sau în format electronic22 Registrul certificatelor CAT MCC/IF pe
care le-a eliberat (anexa nr.8.24).
8.4.0.7. Structura Registrului certificatelor CAT MCC/IF, în caz de necesitate, poate fi
modificată, atât câmpurile de bază (1-8) cât şi cele auxiliare (9-13).
8.4.0.8. Informaţia privind eliberarea Certificatelor CAT MCC/IF se plasează pe portalul
guvernamental al datelor deschise (www.date.gov.md) şi pe site-ul oficial al SFS
(http://www.sfs.md/Catalogul_SFS.aspx ).
8.4.0.9. Refuzul înregistrării CAT MCC/IF
În cazul refuzului înregistrării CAT MCC/IF, SFS informează solicitantul în scris în termen ce
nu depăşeşte 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii, indicând temeiurile refuzului.
Depistarea, de către SFS, a unor date neveridice în informaţia declarată de solicitant serveşte
drept temei pentru refuzul de eliberare a Certificatului CAT MCC/IF sau pentru anularea lui dacă a
fost deja eliberat.
După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării CAT MCC/IF,
solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează şi se acceptă înregistrarea, eliberând
Certificatul CAT MCC/IF cu anexele corespunzătoare (anexa nr.8.22).
8.4.0.10. Operarea modificărilor în Certificatul CAT MCC/IF

22

Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre
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În cazul în care se solicită operarea modificărilor în Certificatul CAT MCC/IF sau în anexe la
Cerere se va anexa Certificatul CAT MCC/IF cu anexele eliberate anterior cu excepţia celor eliberate
prin ghişeu unic. Certificatul CAT MCC/IF reperfectat se eliberează pe acelaşi formular sau, după
caz, pe un formular nou, ţinând cont de modificările indicate în cerere. Modificările se operează în
termen de 10 zile lucrătoare.
Modificările operate la Certificatul CAT se reflectă în Registrul certificatelor CAT MCC/IF.
8.4.0.11. Motivele (temeiurile) pentru reperfectarea Certificatului CAT MCC/IF sunt:
- schimbarea denumirii solicitantului,
- modificarea unor alte date reflectate în acesta, fără a căror actualizare însă nu poate fi
identificată legătura dintre Certificatul CAT MCC/IF,
- obiectul certificatului şi solicitant.
8.4.0.12. La apariţia acestor motive, solicitantul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare,
să depună la SFS o cerere de reperfectare a Certificatului CAT MCC/IF, la care urmează a fi anexate
documentele confirmative (la fel ca în cazul autorizării) împreună cu actul care necesită reperfectare
şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce
confirmă modificările.
8.4.0.13. Termenul de valabilitate al Certificatului CAT MCC/IF reperfectat nu poate depăşi
termenul de valabilitate indicat în Certificatul CAT MCC/IF care se reperfectează.
8.4.0.14. În perioada examinării cererii de reperfectare a Certificatului CAT MCC/IF,
solicitantul îşi poate continua activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere, depusă la SFS
concomitent cu cererea de reperfectare.
8.4.0.15. În cazul depistării unor date neveridice în informaţia prezentată sau declarată de
solicitant, SFS este în drept să respingă cererea de reperfectare a Certificatului CAT MCC/IF.
8.4.0.16. Titularul nu este în drept să transmită unei alte persoane pentru desfăşurarea activităţii
Certificatul CAT MCC/IF sau copia de pe el.
8.4.0.17. După expirarea termenului stabilit pentru emiterea Certificatului CAT MCC/IF şi în
lipsa unui refuz scris din partea SFS de eliberare a acestuia, actul solicitat se consideră acordat prin
aprobare tacită.
SFS nu va admite tergiversarea termenului de еliberare a Certificatului CAT MCC/IF.
SFS retrage Certificatul CAT MCC /IF în următoarele cazuri:
a) la solicitarea titularului;
b) la stabilirea încălcărilor legislaţiei ce ţin de activitatea în domeniul instalării, reparaţiei,
deservirii tehnice a MCC/IF de către SFS.
8.4.0.18. Dacă solicitantul intenţionează să desfăşoare activitatea indicată în Certificatul CAT
MCC/IF după expirarea termenului de valabilitate, acesta va repeta procedura de înregistrare în
calitate de CAT MCC/IF , depunând cererea cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate de 3 ani.
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CAPITOLUL IX. PROGRAMUL DE CONFORMARE A
CONTRIBUABILILOR
9.1.

INTRODUCERE

9.1.1. Ca obiectiv strategic pentru Serviciul Fiscal de Stat este promovarea continuă a
spiritului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova la prevederile legislației
fiscale, utilizând în acest scop o gamă largă de instrumente orientate în primul rând spre o deservire
și tratare corectă a contribuabililor.
9.1.2. Obiectivul Programului de conformare a contribuabililor este de a obține asigurarea
unui nivel optim de respectare voluntară a legislației fiscale, prin aplicarea tratamentelor stabilite
de program, informarea societății și contribuabilului referitor la prevederile legislației în vigoare,
modul de exercitare a obligațiilor stabilite prin lege și consecințele recurgerii la încălcări de ordin
fiscal.
9.1.3. Scopul principal al Programului de conformare este de a identifica și de a răspunde
riscurilor de neconformare fiscală din sistemul fiscal printr-o serie de măsuri care vizează principalele
cauze ale inconsecvenței comportamentale.
9.1.4. Colectarea eficientă a impozitelor și taxelor reprezintă o piatră de temelie a unui sistem
fiscal echitabil, în acest context, lansarea şi aplicarea Programului de conformare este soluția sporirii
nivelului de conformare voluntară a contribuabililor şi prevenirii evaziunilor fiscale.
9.1.5. Programul de conformare prevede politici de asistență şi sprijin pentru contribuabilii
care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de detectare şi descurajare
a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii,
cu asigurarea sancționării inevitabile a acestora.

9.2.

RISCURILE ȘI IDENTIFICAREA ACESTORA

9.2.1. Programul de conformare stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu
aplicarea tratamentelor de conformare23.
9.2.2. Gestionarea riscurilor de conformare este un proces conceput pentru promovarea
conformării fiscale voluntare prin identificarea riscurilor din activitatea contribuabililor și aplicarea
celor mai simple și mai eficiente tratamente pentru a atenua riscurile de neconformare și a spori
nivelul de conformare fiscală voluntară.
9.2.3. SFS operează cu opt categorii de riscuri de neconformare fiscală, care au fost
înregistrate în Registrul riscurilor de neconformare fiscală și anume24:
1. Riscuri generale – sunt identificate în activitatea tuturor categoriilor de contribuabili ce
desfășoară activitatea de întreprinzător în partea ce ține de aspectele generale de organizare a
activității de întreprinzător, de periodicitatea activității de control a SFS față de contribuabil, de
aspectele generale ce caracterizează activitatea unui contribuabil;
2. Riscuri specifice – sunt riscurile aferente activității de întreprinzător propriu-zisă a
contribuabilului și vizează identificarea probabilității și mărimii achitării obligațiilor fiscale la buget;

23
24

Ordinul SFS nr.652 din 30.12.2020
Ordinul IFPS nr.107 din 11 februarie 2015
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3. Riscuri aferente TVA – sunt riscuri ce țin de activitatea desfășurată de către subiecții
impunerii cu TVA și/sau contribuabilii care întrunesc criteriile necesare de înregistrare în calitate de
subiect al impunerii cu TVA, precum și contribuabilii care înregistrează relații economice cu subiecții
impunerii cu TVA;
4. Riscuri aferente persoanelor fizice-cetățeni – sunt riscurile ce țin de activitatea desfășurată
de persoanele fizice cetățeni;
5. Riscuri aferente agenților economici contribuabili mari – riscuri ce țin de activitatea
agenților economici contribuabililor mari;
6. Riscuri aferente persoanelor fizice cu venituri mari – riscuri identificate conform
informațiilor prezentate de către entitățile indicate la art.22611 din Codul fiscal;
7. Riscuri aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA – riscurile aferente
contribuabililor care beneficiază de restituirea TVA;
8. Riscuri aferente persoanelor fizice-contribuabili mari – riscurile aferente administrării
persoanelor fizice – contribuabili mari, care corespund următoarelor criterii:
- sunt rezidenți fiscali ai Republicii Moldova;
- veniturile obținute pentru ultimele 3 perioade fiscale anterioare perioadei fiscale de gestiune
depășesc cumulativ suma de 3 milioane lei;
- valoarea cumulativă a activelor deținute în perioada ultimului an fiscal depășesc 50 milioane
lei.

9.3.

EVALUAREA ȘI PRIORITIZAREA RISCURILOR

9.3.1. Evaluarea riscurilor se efectuează într-un mod menit să faciliteze monitorizarea şi
identificarea ordinii și priorităţii riscurilor.
În funcție de consecința producerii riscului asupra nivelului de colectare la buget a obligațiilor
fiscale, riscul poate fi :
 Scăzut - riscul va avea un efect neînsemnat, sumele obligațiilor fiscale posibil a fi diminuate
de către contribuabil nu influențează semnificativ nivelul de executare a bugetului.
 Mediu – riscul se poate materializa în calculări suplimentare la buget, dar care au o influență
medie asupra nivelului de executare a bugetului.
 Ridicat – riscul semnifică un nivel înalt al neconformării fiscale, care se poate genera în
obligații fiscale diminuate/tăinuite semnificative.
9.3.2. Conform rezultatelor analizei materializării riscurilor, pot fi stabilite Riscuri cu
prioritate scăzută și medie ca:
a) Durata desfăşurării activităţii de întreprinzător;
b) Divergenţe la capitolul genul principal de activitate în diferite dări de seamă;
c) Divergențe în informațiile privind trecerea în cont a TVA incluse în Declarațiile privind
TVA corectate;
d) Divergenţe în informaţiile privind TVA aferentă bugetului incluse în Declaraţiile privind
TVA corectate;
În acest caz, SFS va asigura doar evaluarea camerală a riscului, și în unele situații pentru
obținerea de informații suplimentare, de clarificare se vor aplica tratamentele de conformare care vor
consta în contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor,
notificărilor.
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9.3.3. Riscuri cu prioritate ridicată ca:
a) Prezentarea neregulată a dărilor de seamă fiscale;
b) Prezentarea frecventă a dărilor de seamă fiscale corectate pe parcursul anului de gestiune;
c) Înregistrarea pe adresa juridică a contribuabilului a mai multor entități;
d) Solicitarea unui număr mare de facturi fiscale în raport cu volumul livrărilor;
e) Comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozite;
f) Înregistrarea timp de 2 ani a pierderilor din rezultatul activității de întreprinzător;
g) Achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor și taxelor, înregistrând livrări
semnificative;
h) Declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări efectuate;
i) Salariu mediu conform datelor declarate de contribuabil este inferior salariului mediu pe
ramura respectivă;
j) Documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi ce întrunesc indici de pseudoactivitate;
k) Conducătorul entității economice trezește unele suspecții – este o persoană în etate sau prea
tânără;
l) Conducătorul sau fondatorul entității economice au figurat în calitate de conducător,
fondator la alte entități și/sau figurează drept conducători, fondatori la entități care:
- Nu prezintă dări de seamă fiscale;
- Prezintă o pondere nesemnificativă a achitărilor la buget.
m) Procurări de mărfuri și servicii de la furnizori anterior anulați în calitate de subiecți ai
impunerii cu TVA, au fost/sunt cercetați penal aferent pseudocativității și infracțiunilor, au înregistrat
procedura de insolvabilitate fictivă/intenționată;
n) Divergențe dintre datele din Declarațiile privind TVA și datele din declarațiile vamale;
o) Neachitarea impozitelor și taxelor (înregistrarea restanței);
p) Neprezentarea dărilor de seamă;
q) Suma achitată mică a impozitelor, taxelor și altor plăți raportate la venitul declarat.
În acest caz, tratamentul de conformare voluntară aplicat față de agenții economici va fi:
 Solicitarea de completare a chestionarului agentului economic
 Efectuarea vizitelor fiscale
 Efectuarea controlului fiscal
 Instituirea postului fiscal
9.3.4. Riscurile de neconformare fiscală sunt stabilite în baza informațiilor/datelor deținute
de SFS și/sau prezentate de către:
 Contribuabili (dările de seamă, registre fiscale);
 Persoane terțe;
 MF, SV, BNS, ASP, Poliţia de Frontieră;
 Instituțiile financiare;
 Companiile turistice;
 Companiile de asigurare;
 Notarii şi alte persoane care desfășoară activitate notarială;
 Executorii judecătorești;
 Birourile istoriilor de credit;
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 Persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente
de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă
 Societățile de plată;
 Societățile emitente de monedă electronică;
 Furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale
(Legea 36/2016) şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea cu privire la serviciile de
plată şi moneda electronică (Legea 114/2012);
 Alte informații de care dispune şi la care are acces SFS etc., care se supun analizei în
conformitate cu principiile descrise în Normele metodologice privind determinarea și clasificarea
riscurilor de conformare fiscală (Ordinul SFS 107/2015).
9.3.5. SFS va asigura examinarea periodică a tuturor surselor de informații, fiind evaluate
criteriile de risc întrunite de fiecare contribuabil și stabilite tratamente de conformare în funcție de
nivelul riscurilor.

9.4. PRIORITĂȚILE DE MONITORIZARE PENTRU ANUL 2022
9.4.1. Drept activități cu grad maxim de risc de neconformare fiscală pentru anul 2022 au fost
stabilite25:
1. Comerț cu amănuntul și cu ridicata a mărfurilor și materialelor;
2. Comerț cu autovehicule
3. Agricultura;
4. Servicii imobiliare;
5. Întreținerea și repararea autovehiculelor/spălătoriile auto;
6. Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
7. Industria prelucrătoare;
8. Industria alimentară.
9.4.2. Activitățile din economia Moldovei, supuse monitorizării se vor modifica/completa
anual, în dependență de riscurile de neconformare fiscală stabilite.
9.4.3. Suplimentar la segmentele de activitate stabilite pentru anul 2021 ca prioritare pentru
monitorizare prin prisma Programului de conformare, se vor supune monitorizării suplimentare
următoarele activități:
 Transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare conform art. 901 alin. (34);
 Veniturile obținute de către persoanele fizice din jocurile de noroc și serviciile prestate în
adresa companiilor nerezidente;
 Prevenirea și combaterea fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a
salariilor „în plic”.
9.4.4. Analiza/selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuși monitorizării. Selectarea
contribuabililor ce urmează a fi supuși monitorizării prin prisma Programului de conformare a
contribuabililor, cuprinde următoarele acțiuni:
a) DGC în baza riscurilor de neconformare selectează și stabilește activitățile din economia
Republicii Moldova care întrunesc riscuri de neconformare fiscală;
b) Se selectează contribuabilii care întrunesc riscuri de neconformare fiscală ce activează în
domeniile de risc;
25

Ordinul SFS nr.652 din 30.12.2020
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c) Se remite în adresa DGDF/DGACM, pentru o analiză suplimentară, lista contribuabililor ce
urmează a fi monitorizați prin prisma Programului de conformare a contribuabililor;
d) DGDF/DGACM, în decurs de 15 zile lucrătoare, vor asigura analiza indicatorilor de
activitate a contribuabililor selectați.
În cazul depistării unor contribuabili care nu au fost incluși în lista respectivă, DGDF/DGACM
urmează să solicite argumentat includerea acestora.
De asemenea, DGDF/DGACM este în drept să solicite excluderea din listă a contribuabililor în
cazul în care:
- dețin certificate de contribuabil onest;
- au fost incluși în planul anual/lunar de controale fiscale;
- și-au sistat activitatea;
- au inițiat procedura de insolvabilitate;
- au inițiat procedura de lichidare;
- există probe întemeiate pentru a considera că nivelul de conformare a contribuabilului este
unul acceptabil.
În cazul în care contribuabilul monitorizat și-a modificat adresa juridică, funcționarul fiscal
responsabil de monitorizarea acestuia, va informa în scris DGDF în raza căreia contribuabilul își
modifică adresa juridică, despre necesitatea asigurării continuității măsurilor de conformare
voluntară.
e) Lista finală a contribuabililor selectați se aprobă prin ordinul SFS, cu remiterea ulterioară în
adresa DGDF/DGACM.
9.4.5. Activitatea de conformare este exercitată de către funcționarii fiscali din cadrul
DDF/DGACM. Astfel, șefii DGDF/DGACM în termen de 10 zile de la data recepționării listei finale
aprobă prin ordin contribuabilii selectați, cu repartizarea lor funcționarilor responsabili.
9.4.6. Anexa la ordinul ce vizează aprobarea listei contribuabililor, trebuie să conțină
următoarele elemente:
- Denumirea contribuabilului;
- Codul fiscal al contribuabilului;
- Scorul total de risc (în cazul persoanelor juridice);
- Genul de activitate (pentru persoanele juridice);
- Perioada de monitorizare;
- Numele, prenumele funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea contribuabilului.
9.4.7. Dacă pe parcursul primului semestru al anului de monitorizare, contribuabilul s-a
conformat; și-a sistat activitatea; a inițiat procedura de insolvabilitate; a inițiat procedura de lichidare;
a modificat adresa juridică etc., DGDF/DGACM va solicita, printr-o scrisoare argumentată,
excluderea de către SFS a contribuabilului menționat din listă.

9.5. STABILIREA STRATEGIEI DE TRATAMENT
9.5.1. Instrumentele fiscale menite să contribuie la creșterea eficienței acțiunilor de prevenire
și combatere a încălcărilor fiscale utilizate de către SFS față de contribuabilii cu risc de neconformare
fiscală sunt:
 Tratamentele de conformare voluntară;
 Tratamentele de conformare forțată.
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9.5.2. Tratamentele de conformare sunt aplicabile față de:
 persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător;
 agenții economici care admit restanțe la bugetul public național;
 persoanele fizice posibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și din surse indirecte;
 alți contribuabili din sectorul administrat.

9.5.3. Pentru monitorizarea eficientă a activității contribuabililor, funcționarul fiscal
v-a analiza informația din:
- SIA al SFS: SIA CCC; Sistemul rapoarte fiscale;
- alte surse disponibile.
9.5.4. Tratamentele de conformare voluntară utilizate de către SFS sunt:
a) Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor,
notificărilor/chestionarul agentului economic;
b) Organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare;
c) Efectuarea vizitelor fiscale;
d) Desfășurarea campaniilor de informare în segmentele economiei naționale stabilite ca fiind
afectate de riscul ne(sub)declarării veniturilor obținute.
9.5.5. SFS în activitatea sa utilizează metode eficiente de educare şi instruire a contribuabililor.
Prima acțiune care urmează a fi aplicată de către funcționarul fiscal este aplicarea tratamentelor de
conformare voluntară.
9.5.6. Tratamentele de conformare voluntară aplicate față de agenții economici vor consta în:
1. Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare,
somațiilor, notificărilor/chestionarul.
Funcționarul fiscal responsabil de realizarea procesului de monitorizare a contribuabililor va
utiliza toate modalitățile disponibile de contactare a contribuabilului (prin intermediul scrisorilor,
telefonului sau e-mailului etc.), documentând corespunzător acțiunile realizate.
Funcționarul fiscal va informa contribuabilul referitor la prevederile legislației în vigoare, și
despre principalele riscuri presupuse în activitatea sa venind cu recomandările de rigoare.
În scopul minimizării costurilor suportate de SFS la aplicarea tratamentelor de conformare,
scrisorile de conformare vor fi expediate la adresa electronică a contribuabilului, iar în cazul când
contribuabilul nu dispune de adresă electronică scrisorile de conformare vor fi expediate prin
intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”.
În scopul asigurării administrării fiscale eficiente, precum și în scopul limitării interacțiunii
dintre contribuabil și SFS, pentru identificarea/colectarea/acumularea unor date de ordin general
aferente activității contribuabilului, sau altor informații relevante, funcționarul fiscal va utiliza
„Chestionarul agentului economic”, care este remis prin intermediul poștei electronice a
contribuabilului și cuprinde întrebări aferente activității contribuabililor privind persoanele cu funcții
de răspundere, genurile de activitate practicate, subdiviziunile disponibile etc.
2. Organizarea şi desfășurarea ședințelor de conformare - pe parcursul anului 2021, Serviciul
Fiscal de Stat își propune de a organiza întâlniri cu agenții economici, inclusiv prin utilizarea
platformelor on-line, în cadrul cărora SFS va aduce la cunoștință despre prevederile legislației în
vigoare.
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Aceste ședințe vor avea drept scop prezentarea indicatorilor medii şi analiza comparativă a
contribuabililor din ramura analizată, informarea despre modificările şi completările operate în
legislație.
Toate ședințele de conformare se vor finisa cu întocmirea Procesului verbal al ședinței, conform
modelului aprobat prin Ordinul SFS nr. 440 din 26.08.2020. Procesul verbal al ședinței se va
înregistra cronologic în Registrul de evidență a Proceselor verbale a ședințelor cu contribuabilii,
evidența căruia se va ține în format electronic și acces la care va avea funcționarul fiscal/funcționarii
fiscali desemnat/desemnați. În Registru se va ține evidența și se vor înregistra nu doar Procesele
verbale ale ședințelor de conformare desfășurate cu contribuabilii monitorizați prin prisma
Programului de conformare a contribuabililor dar și Procesele verbale ale ședințelor cu contribuabilii
din sectorul administrat.
3. Efectuarea vizitelor fiscale - acest tratament de conformare voluntară se aplică la
contribuabilii ce înregistrează riscuri cu prioritate ridicată.
Vizitele fiscale vor avea drept scop de asigurare a conformării voluntare prin acordarea
consultațiilor, analiza activității, acumularea unor date despre activitatea contribuabilului.
Vizita fiscală constituie un procedeu de familiarizare a contribuabilului cu principalele
prevederi ale legislației în vigoare și este un instrument consultativ în scopul preîntâmpinării și
prevenirii posibilelor încălcări ale legislației fiscale. Vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:
- acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislației fiscale;
- stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului;
- stabilirea datelor din registrele contabile, documentele primare, rapoartele statistice
necesare pentru aprecierea modului de respectare a legislației în vigoare;
- identificarea deficienților în activitatea agentului economic și prevenirea acțiunilor ilegale;
- monitorizarea contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte ce vizează
administrarea fiscală, prin observarea directă a activității.
Pentru identificarea tuturor surselor de venit ale contribuabilului, vizitele fiscale vor fi efectuate
la toate subdiviziunile contribuabilului, după necesitate, în cadrul cărora urmează a fi
confirmată/infirmată existența subdiviziunilor declarate la organul fiscal.
În cazul în care contribuabilul dispune de subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale
în care se află sediul central (adresa juridică), se va solicita, printr-o scrisoare efectuarea vizitei fiscale
de către subdiviziunile structurale ale SFS unde este amplasată subdiviziunea.
Sarcina funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea contribuabililor constă în analiza
informației primite de la persoanele terțe şi a celei acumulate în cadrul vizitelor fiscale și
contrapunerea informației cu datele disponibile din sistemul informațional al SFS.
9.5.7. Față de persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător care
întrunesc riscuri de neconformare fiscală se vor aplica prioritar „Tratamentele de conformare
voluntară”.
Tratamentele de conformare voluntară sunt mecanisme destinate identificării și reducerii
permanente a riscurilor de încălcare a legislației fiscale de către contribuabili.
Funcționarul fiscal responsabil de monitorizare, asigură analiza lunară a activității fiecărui
contribuabil în parte.
9.5.8. Pentru monitorizarea eficientă a activității contribuabilului, funcționarul fiscal urmează
să consulte toată informația disponibilă, și anume:
1. Legislația fiscală;
2. Surse primite de la persoanele terțe, organele de drept, alte instituții;
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3. Informația de pe paginile web;
4. Mass-media;
5. Instrucțiuni, regulamente, ghiduri.
9.5.9. Asigurarea colectării depline și în termen a veniturilor la bugetul public național de către
SFS, este o condiție importantă și indispensabilă pentru bunul mers al dezvoltării societății.
În scopul asigurării bunei administrări fiscale și a unei colectări mai bune, administrația fiscală
nu trebuie să se limiteze doar la încasarea dinamică a veniturilor la buget, dar și recuperarea pe deplin
și în termen restrâns a restanțelor la buget.
În acest sens, este necesar întreprinderea promptă, diversificată și rezonabilă a metodelor și
măsurilor de asigurare și executare silită, precum și a consecutivității acțiunilor în vederea asigurării
unei colectări eficiente a restanțelor cu riscuri și cheltuieli minime.
Obiectivul strategic prioritar rămâne a fi asigurarea recuperării restanțelor, precum și a
diminuării cuantumului acestora prin consecvența măsurilor întreprinse bazate pe cadrul legislativ
existent.
În cadrul analizei restanței pe fiecare contribuabil, SFS va constata următoarele:
• Mărimea restanței;
• Vechimea restanței;
• Tipul clasificației bugetare la care înregistrează restanță;
• Motivul apariției restanței;
• Evaluarea măsurilor ce vor fi aplicate
9.5.10. Tratamentele de conformare voluntară întreprinse de către SFS față de agenții economici
ce înregistrează restanță se vor manifesta prin contactarea acestuia cu utilizarea următoarelor
instrumente:
- scrisori remise prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei sau la adresa electronică a agentului
economic;
- somație;
- notificare aferentă restanței admise la buget și măsurile de executare silită ce pot fi întreprinse.
9.5.11. În cazul în care contribuabilul nu se conformează voluntar se vor aplica măsurile de
conformare forțată în vederea încasării obligațiilor datorate.
9.5.12. Funcționarul fiscal va identifica acele măsuri de asigurare sau executare silită, care vor
duce la stingerea cât mai rapidă și totalmente a obligației fiscale restante, cu utilizarea resurselor
minime pentru SFS.
Astfel, în funcție de tipul obligației fiscale restante, bunurile ce le deține contribuabilul, genul
de activitate ș.a., se vor identifica măsurile de executare silită ce vor fi întreprinse față de
contribuabilul restanțier.
Totodată, se va constata la care subdiviziune contribuabilul are înregistrat ECC sau dacă este
înregistrată subdiviziune din sfera alimentației publice (exemplu: bar, cafenea, cofetărie, cantină ș.a.).
De asemenea, se va ține cont și de mărimea restanței înregistrate. Dacă mărimea obligației
fiscale neachitate în termen este considerabilă, funcționarul fiscal prin prisma art.196 alin.(5) din
Codul fiscal, este în drept să aplice concomitent mai multe acțiuni de executare silită.
9.5.13. Funcționarul fiscal pentru a efectua analiza economico-financiară a contribuabilului
restanțier va genera date din SIA DEC – Rapoarte - Raport financiar.

292

În scopul formării unei imagini complete, clare și precise asupra activității economice a
contribuabilului restanțier, funcționarul fiscal va analiza Raportul–Situațiile Financiare, care
cuprinde:
nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură;
situația de profit și pierderi;
bilanțul contabil - sursa principală de informare, în baza căruia se apreciază valoarea și
structura patrimoniului întreprinderii, gradul de îndatorare, capacitatea de plată, coeficienții de
lichiditate, rezultatul financiar ș.a.
Informația din bilanțul contabil poate fi folosită pe larg de către SFS cu calcularea principalilor
indicatori:
 profitul net al perioadei de gestiune, care reflectă rezultatul financiar obținut într-o
perioadă și influențează direct asupra viabilității acesteia;
 lichiditatea absolută, care reflectă în ce măsură entitatea este capabilă să-și onoreze
obligațiile curente;
 solvabilitatea întreprinderii care indică disponibilitățile de plată;
 disponibilitatea de mijloace fixe.
În urma analizei economico-financiare se va stabili situația entității și posibilitatea de a stinge
obligațiile fiscale.
9.5.14. Analiza economico-financiară urmează a fi efectuată ori de câte ori este necesar de a
stabili situația și capacitatea de plată a entității, precum și în cazul în care, suma restanței la buget
este considerabilă și pot apărea dificultăți în recuperarea restanțelor prin aplicarea măsurilor legale
de recuperare.
9.5.15. În scopul eficientizării acțiunilor, de către funcționarul fiscal, se vor utiliza următoarele
etape:
a) analiza și monitorizarea zilnică a restanței;
b) analiza și verificarea autenticității și veridicității restanțelor la buget;
c) aplicarea măsurilor de conformare voluntară prin sesizarea contribuabililor referitor la
restanța admisă la buget;
9.5.16. În cazul depistării restanței ireale, urmează a fi aplicate procedurile interne privind
lichidarea acesteia, inclusiv în cazul survenirii termenului de prescripție.
9.5.17. În cazul existenței restanței reale la anumite clasificații economice și existenței
supraplăților la altele, urmează a fi aplicate procedurile privind stingerea obligației fiscale prin
compensare.
9.5.18. În cazul existenței restanței reale, urmează a fi solicitate de la contribuabil explicații
referitoare la motivul admiterii restanței, precum și a termenului în care acesta urmează să-și onoreze
obligațiile la buget. Acesta urmează a fi un termen proxim de 3-7 zile, în cazul contribuabililor ce nu
reprezintă riscuri de administrare.
9.5.19. În cazul neidentificării contribuabilului, eschivării acestuia sau relei credințe,
funcționarul fiscal este în drept să aplice tratamente de conformare forțate prevăzute în Manualul
operațional privind managementul recuperării creanțelor.
9.5.20. Impozitele și taxele rămase neplătite la buget duc la o povară excesivă asupra
contribuabililor conștienți care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale.
Măsurile de conformare se vor aplica în corespundere cu recomandările prezentate în Manualul
operațional privind managementul recuperării creanțelor.
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Tratamente de conformare forțată
9.5.21. Urmare a aplicării măsurilor de prevenire, asupra contribuabililor care nu sunt dispuși
în continuare să se conformeze şi o fac conștient, asumându-și riscul în mod deliberat, vor fi aplicate
tratamente de conformare forțată, cum ar fi:
a) Controale fiscale -conform art. 214 alin. (3) din Codul fiscal, controlul fiscal la fața locului
poate fi organizat și efectuat prin următoarele metode și operațiuni: verificarea faptică, verificarea
documentară, verificarea totală, verificarea parțială, verificarea tematică, verificarea operativă,
verificarea prin contrapunere.
În cazul când contribuabilii nu sunt dispuși să se conformeze voluntar înregistrând riscuri de
neconformare semnificative, SFS va dispune efectuarea controalelor fiscale cu verificarea
corectitudinii cu care contribuabilul execută obligația fiscală şi alte obligații prevăzute de legislația
fiscală, inclusiv verificarea altor persoane fizice și juridice sub aspectul interacțiunii lor cu activitatea
contribuabilului prin metode, forme şi operațiuni prevăzute de Codul fiscal.
b) Posturi fiscale - art. 146 alin. (2) din Codul fiscal, prevede 3 tipuri de posturi fiscale: post
fiscal staționar, mobil și electronic.
Postul fiscal se instituie în cazul în care au fost epuizate alte măsuri/instrumente disponibile de
administrare, monitorizare, control, inclusiv a măsurilor de conformare voluntare.
9.5.22. Pentru aprecierea criteriilor de risc, evaluarea semnificației acestora, se va examina
perioada de activitate a agentului economic recomandabil pentru 3 ani, sau cel puțin un trimestru
anterior perioadei actuale, cu excepția cazurilor identificării unor riscuri vădite de practicare a
pseudoactivității de întreprinzător.
9.5.23. Astfel, la contribuabilii care înregistrează riscuri semnificative cu scorul maxim de risc
cum ar fi:
a) Documentarea tranzacțiilor fictive;
b) Tăinuirea veniturilor din vânzări real înregistrate, vor fi instituite posturi fiscale, procedura
de instituire/prelungire și monitorizare a postului fiscal este prevăzută în Regulamentul privind
funcționarea posturilor fiscale (Ordinul SFS nr. 665 din 12.12.2018);
c) Executarea silită a obligației contribuabililor restanțieri.

9.6.

TRATAMENTE DE CONFORMARE PRIVIND REDUCEREA RISCURILOR DIN
SECTORUL ADMINISTRAT

9.6.1. În scopul monitorizării procesului de conformare a tuturor contribuabililor din teritoriile
administrate, subdiviziunile structurale ale SFS urmează să asigure conformarea voluntară a
contribuabililor din toate domeniile de activitate, cu utilizarea tuturor mijloacelor disponibile și
orientarea eforturilor spre identificarea posibilelor riscuri din sectorul administrat.
9.6.2. Această acțiune de conformare are drept scop lărgirea bazei impozabile din teritoriul
administrat, prin depistarea practicării activității ilicite de întreprinzător, altor încălcări ale legislației
în vigoare, cu aplicarea măsurilor de încadrare a acestora în regimul legal.
9.6.3. Suplimentar la segmentele de activitate stabilite pentru anul în curs ca prioritare pentru
monitorizarea prin prisma Programului de conformare voluntară, subdiviziunile structurale ale SFS
asigură examinarea permanentă a indicatorilor înregistrați (declarați) de către contribuabilii din
sectorul de administrare.
9.6.4. În acest scop subdiviziunile structurale ale SFS, față de contribuabilii monitorizați vor
aplica tratamente de conformare manifestate prin:
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organizarea de
seminare colective sau
individuale

efectuarea
vizitelor fiscale

acțiuni permanente de informare a
contribuabililor din zonele respective,
referitor la respectarea prevederilor
legislației în vigoare

9.6.5. Urmare a aplicării tratamentelor de conformare voluntară, subdiviziunile structurale ale
SFS vor analiza comportamentul contribuabililor, și în cazul când contribuabilii nu își schimbă
comportamentul fiscal și întrunesc în continuare riscuri de neconformare ca:
 desfășurarea activității ilicite;
 neutilizarea ECC;
 lipsa ECC.
9.6.6. Subdiviziunile structurale ale SFS vor solicita aplicarea tratamentelor de conformare
forțată care se vor manifesta prin efectuarea controalelor fiscale conform planului aprobat de SFS sau
alte măsuri de conformare forțată.
9.6.7. Suplimentar la segmentele de activitate stabilite pentru anul 2021 ca prioritare pentru
monitorizare prin prisma Programului de conformare, subdiviziunile structurale ale SFS asigură
examinarea permanentă a indicatorilor înregistrați (declarați) de către contribuabilii din sectorul de
administrare.
9.6.8. De asemenea, se stabilesc următoarele segmente ale economiei naționale, care se vor
supune monitorizării suplimentare:
- comerț cu amănuntul în centre comerciale și piețele autorizate/locuri neautorizate;
- casele de schimb valutar – se va asigura monitorizarea agenților economici, inclusiv prin
utilizarea SIA „EOSVN”.
Toate aceste activități au drept scop majorarea nivelului de disciplină fiscală a contribuabililor,
prin promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și
achitarea în termen a obligațiilor fiscale.

9.7. TRATAMENTE DE CONFORMARE A PERSOANELOR FIZICE POSIBIL
SUBIECȚI AI ESTIMĂRII VENITURILOR PRIN METODE ȘI SURSE INDIRECTE
9.7.1. Identificarea şi fiscalizarea veniturilor real obţinute de unele categorii de persoane fizice,
considerate cu potențial sau risc fiscal, reprezintă o miză cu o importantă deosebită pentru
administrarea fiscală modernă. În acest context, o categorie de contribuabili care face obiectul unei
atenții speciale o reprezintă segmentul persoanelor fizice.
SFS deține un volum semnificativ de informații cu referire la intrările și ieșirile de fonduri
înregistrate de persoane fizice în comparație cu veniturile legale obținute și declarate.
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9.7.2. Oferirea posibilității persoanei fizice de a se conforma la prevederile legislației fiscale,
anterior aplicării măsurilor de conformare forțată, va crește gradul de încredere în activitatea
desfășurată de SFS și va contribui la reducerea cheltuielilor legate de aplicarea procedurilor de
control.
9.7.3. Tratamentul de conformare voluntară, va fi aplicat cu prudență față de un eșantion de
contribuabili selectați, pentru care se va aprecia risc de nedeclarare a veniturilor, reieșind din
informația deținută de SFS, inclusiv fiind admisă nerespectarea legislației fiscale din imprudență și
nu cu rea intenție.
9.7.4. Astfel, persoana fizică fiind informată despre includerea acesteia în lista persoanelor
fizice pasibile aplicării estimării veniturilor prin metode indirecte, va fi determinată de a-și onora
voluntar obligațiile față de bugetul public.
9.7.5. Persoanelor fizice selectate li se va prezenta informația cu referire la datele disponibile
fiind solicitată confirmarea acestora, ori prezentarea de argumente privind lipsa obligațiilor fiscale.
9.7.6. Conform prevederilor capitolului 111 din Codul fiscal, dacă între veniturile impozabile
estimate calculate în baza situației fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de
plătitorii de venit este o diferență mai mare de 300 mii lei, persoana fizică poate constitui subiect al
estimării veniturilor impozabile prin metode indirecte.
9.7.7. La stabilirea listei contribuabililor persoane fizice pentru aplicarea măsurilor de
conformare voluntară se va purcede cu precauție și acuratețe, astfel încât în lista respectivă să fie
incluse persoanele cu riscuri minime, pasibile a se conforma și pentru care cu un grad major de
încredere se poate de afirmat că neonorarea obligațiilor fiscale a fost admisă din cauza neglijenței sau
lipsei de informații calitative.
9.7.8. În scopul eficientizării acțiunilor, se vor parcurge următoarele etape:
1. Analiza fiscală și selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuși monitorizării prin prisma
Programului de conformare a contribuabililor;
2. Aplicarea tratamentelor de conformare voluntară.
9.7.9. În cazul aplicării procedurii de conformare voluntară, contribuabilii beneficiază de
avantaje cum sunt costurile mai reduse ale conformării, reducerea riscurilor de controverse fiscale,
optimizarea utilizării timpului afectat gestionării problemelor fiscale şi o mai bună înțelegere a
legislației în domeniu, iar administrația fiscală își îndeplinește rolul de îmbunătățire a colectării
veniturilor bugetare.
9.7.10. Tratamentele de conformare voluntare manifestate de către SFS față de persoanele
fizice, subiecții ai estimării venitului impozabil prin metode indirecte, se vor manifesta prin
contactarea acestuia cu utilizarea următoarelor instrumente:
- prin publicarea periodică a rezultatelor obținute în activitatea SFS în urma aplicării
tratamentelor de conformare voluntară și rezultatelor obținute în urma aplicării măsurilor de
conformare forțate;
- remiterea prin intermediul Î.S. “Poșta Moldovei” a scrisorilor de conformare cu descrierea
avantajelor de conformare voluntară și dezavantajelor în cazul aplicării tratamentelor de conformare
forțate;
- desfășurarea ședințelor individuale de conformare cu persoanele fizice, în scopul informării
despre avantajele conformării voluntare, precum și drepturile, obligațiile și consecințele cu care se
vor confrunta în caz de neconformare, fiind acordat un termen rezonabil pentru prezentarea de
explicații și documente justificative în cadrul următoarei audieri.
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9.7.10. Preliminar audierii persoanei fizice, o etapă importantă este pregătirea funționarului
fiscal de desfăşurarea procesului de audiere, care implică studierea minuţioasă și analiza surselor de
informaţii disponibile, care se va realiza prin evaluarea informaţiei deţinute de SFS cu privire la
persoanele fizice şi prin stabilirea necesarului de informaţii care trebuie obţinute pentru identificarea
diferenţelor dintre situaţia fiscală și veniturile declarate SFS.
Măsurile descrise au scopul de a crea o imagine despre contribuabil, pozițiile asupra cărora
urmează să se atragă o atenție deosebită.
În baza informațiilor colectate, funcționarul fiscal va perfecta setul de întrebări inițiale ce
urmează a fi adresate contribuabilului, cu completarea acestora pe parcursul audierii, în vederea
stabilirii surselor de proveniență a mijloacelor bănești posibile venituri impozabile nedeclarate.
9.7.11. În cadrul discuției(audierei) funcționarul fiscal va ține cont de drepturile şi obligațiile
contribuabililor, precum şi a Serviciului Fiscal de Stat stipulate în art. 8, 134 şi 136 din Codul fiscal,
va cunoaște și va aplica Codul de conduită a funcționarului fiscal și normele de politețe.
În rezultatul audierii persoanei fizice se va întocmi un proces-verbal de audiere, în care se vor
însemna toate actele, documentele și explicațiile prezentate.
9.7.12. În cazul dacă persoana fizică va fi de acord să se conformeze voluntar, suma ce urmează
a fi declarată va fi apreciată de sine stătător de contribuabil în dependență de venitul nedeclarat.
În cazul conformării persoanei fizice şi prezentării declaraţiei cu privire la impozitul pe venit,
faţă de aceasta nu vor fi aplicate sancţiuni conform prevederilor art. 260 alin. (1) din Codul fiscal.
9.7.11. Funcționarul fiscal responsabil de aplicarea măsurilor de conformare, în final, va
întocmi o Notă-raport privind acțiunile de conformare întreprinse cu estimarea venitului nedeclarat
și a impozitului pe venit nedeclarat, cu prezentarea concluziilor și înaintarea propunerilor, în adresa
DGC, conform modelului stabilit26.
9.7.12. Pe de altă parte, în scopul combaterii cazurilor în care contribuabilii nu doresc să se
conformeze obligațiilor legale, tratamentul de conformare forțat pus în practică constă în
efectuarea de verificări amănunțite şi controale fiscale, utilizând analiza de risc pentru selectarea
persoanelor care urmează a fi supuse controlului fiscal. Acțiunile de control vizează atât corectarea
situației fiscale a contribuabililor selectați pentru verificări prin stabilirea obligațiilor fiscale
suplimentare de plată şi, după caz, sancționarea abaterilor constatate, cât şi încurajarea conformării
fiscale generale a celorlalți contribuabili, prin publicarea periodică a rezultatelor obținute.
9.7.13. Toate acțiunile de conformare sunt înscrise de către subdiviziunile SFS în Raportul
privind acțiunile de conformare întreprinse față de persoanele fizice posibili subiecți ai estimării
veniturilor prin metode și din surse indirecte, conform anexei nr.9.1.

9.8. TRATAMENTE DE CONFORMARE FAȚĂ DE CONTRIBUABILII
MARI
9.8.1. Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii mari urmează să fie
selectate într-un mod individual având în vedere specificul contribuabililor mari și a riscurilor
presupuse în activitatea acestora.
9.8.2. Pentru a susține conformarea corectă şi achitarea la timp a impozitelor și taxelor,
contribuabilii mari se vor repartiza în 4 eșantioane.

26

Anexa nr. 9 la Îndrumar metodologic privind desfăşurarea activităţii de conformare a contribuabililor, aprobat prin Ordinul SFS nr. 316
din 11.06.2018, cu modificările ulterioare.
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9.8.3. Utilizarea eșantioanelor va defini acțiunile față de contribuabilii expuși riscului prin
aplicarea tratamentelor adecvate în funcție de eșantionul din care fac parte. Evaluarea riscului
contribuabilului trebuie revizuită la fiecare 6 luni și, în funcție de tendințe, perioada de revizuire se
poate modifica în timp. În urma revizuirii scorurilor de risc, contribuabilul poate trece sau poate fi
redistribuit de la un eșantion la altul, astfel încât tratamentele aplicabile se modifică.
9.8.4. Contribuabilii sunt repartizați în unul din cele 4 eșantioane, în funcție de impactul pe
care îl au asupra colectării impozitelor si taxelor, riscurilor întrunite și probabilității producerii unui
risc.

Contribuabili mari
Cifra de afaceri

Impact semnificativ

≥ 500 mln. lei
Contribuabili mari
Cifra de afaceri

Impact mediu

> 300 mln. lei - 500 mln lei
Contribuabili mari
Cifra de afaceri

Impact minor

≤ 300 mln. lei

9.8.5.

În funcţie de impact, riscul poate fi:

▪ minor - riscul va avea un efect neînsemnat, iar tratarea riscului respectiv fiind posibilă a fi
exercitată prin aplicarea unor forme simple de conformare benevolă (cuantificat cu 0 – 0,1);

▪ mediu – riscul s-a confirmat în rezultatul controlului, fiind materializat în calculări
suplimentare la buget în proporție de 0,5 – 1% din cifra de afaceri în perioada supusă verificării
(cuantificat cu 0,2 – 0,5);

▪ semnificativ – riscul s-a materializat prin calculări suplimentare semnificative, în proporție
mai mare de 1% din cifra de afaceri în perioada supusă verificării (cuantificat cu 0,6-1).

Eșantionul

Condițiile de înscriere a contribuabililor

Tratamente de conformare
voluntară

Eșantionul I.
Contribuabili cu
risc sporit

1. Cifra de afaceri >=500 mln. lei;
2. Scorul total de risc este unul maxim;
3. Evaluarea impactului este între înalt și
extrem;
4. Contribuabilii înregistrează riscuri cu
prioritate semnificativă cu punctaj maxim de
risc.

Omiterea acestor tratamente

forțată
Tratament prioritar,
manifestat prin:
 Control fiscal;
 Post fiscal.

298

Eșantionul II.
Contribuabili
cheie

Eșantionul III:
Contribuabili cu
risc mediu

Eșantionul IV:
Contribuabili cu
risc redus

1. Cifra de afaceri >=500 mln. lei;
2. Contribuabilii înregistrează riscuri cu
punctaj maxim de risc;
3. Evaluarea impactului este între înalt și
extrem;
4. Contribuabilii înregistrează riscuri cu
prioritate semnificativă cu punctaj maxim de
risc.
1. Cifra de afaceri <500 mln. lei;
2. Înregistrează riscuri cu prioritate
nesemnificativă.;
3. Evaluarea impactului este între mediu și
înalt;
4. Înregistrează riscuri cu prioritate
nesemnificativă, evaluate cu punctaj maxim
de risc.
1. Cifra de afaceri <500 mln. lei;
2. Înregistrează
riscuri
cu
prioritate
nesemnificativă evaluate cu punctaj mediu de
risc;
3. Evaluarea impactului este între scăzut și
mediu;
4. Înregistrează riscuri cu prioritate
nesemnificativă evaluate cu punctaj mediu de
risc.

Vizita fiscală

- Contactarea
contribuabilului,
expedierea/înmânarea
scrisorilor de conformare,
somațiilor, notificărilor;
- Organizarea și
desfășurarea ședințelor de
conformare.
Monitorizarea camerală a
indicatorilor de activitate

9.8.6. În scopul stabilirii unui dialog eficient între Serviciul Fiscal de Stat și agenții economici
– contribuabili mari, pentru identificarea tuturor riscurilor de neconformare fiscală și determinarea
tratamentului de conformare care urmează a fi aplicat în funcție de impactul riscului pe care îl
înregistrează agenții economici contribuabili mari, în cadrul interacțiunii cu marii contribuabili este
recomandat utilizarea „Chestionarul agentului economic-Contribuabil Mare”, conform anexei la
Programul de conformare a contribuabililor
9.8.7. Aplicarea chestionarului va permite colectarea eficientă a informației suplimentare
aferente activității agenților economici contribuabili mari, care ulterior va eficientiza repartizarea
acestora în unul din cele 4 eșantioane și determinarea tratamentului de conformare aplicat fiecărui
eșantion.
Chestionarul cuprinde un șir de întrebări aferente activității contribuabililor și este structurat în
trei capitole (Informații generale, părți interdependente, relații specifice, evaluarea privind satisfacția
contribuabilului).
Utilizarea chestionarului se va aplica corespunzător eșantionului din care face parte
contribuabilul, numărul de întrebări poate fi redus, reieșind din scopul urmărit la aplicarea acestuia.
Chestionarul urmează a fi aplicat pentru agenții economici – contribuabili mari incluși în lista
contribuabililor monitorizați prin prisma Programului de conformare, în cadrul vizitelor fiscale sau a
ședințelor individuale.
Pentru restul agenților economici – contribuabili mari, chestionarul va fi aplicat în cadrul
acțiunilor de administrare fiscală.
În cazul în care, agenții economici nu doresc să completeze chestionarul, informația urmează a
fi acumulată în cadrul vizitei fiscale și reieşind din discuțiile purtate cu contribuabilii.
9.8.8. De asemenea, pentru a susține conformarea corectă și la timp a contribuabililor, agenții
economici-contribuabili mari au fost segmentați pe industrii clasificate conform Clasificatorului
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Activităților din Economia Moldovei. Această segmentare are drept scop identificarea sectoarelor cu
riscuri sporite de activitate și determinarea aplicării corecte și eficiente a tratamentelor de conformare
specifice segmentelor identificate pentru a atenua riscurile de neconformare și a spori nivelul de
conformare fiscală.
9.8.9. În vederea asigurării unei administrări fiscale eficiente în rândurile agenților
economici – contribuabili mari Serviciul Fiscal de Stat își va concentra eforturile spre eficientizarea
metodelor de conformare aplicate pe secțiunile C – Industria prelucrătoare și G - Comerț cu ridicata
și amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor.
9.8.10. În dependență de riscurile înregistrate de contribuabilii din domeniile economiei
naționale - industria prelucrătoare, comerțul cu ridicata și amănuntul, întreținerea și repararea
autovehiculelor, față de aceștia vor fi aplicate tratamente de conformare care preponderent se vor axa
pe metode de educare și instruire a contribuabililor prin aplicarea măsurilor de conformare voluntară.
9.8.11. Având în vedere că ambele ramuri ale economiei atât industria prelucrătoare cit și
comerțul cu ridicata și amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor înregistrează aceleași
riscuri, prioritare drept tratamente de conformare voluntară care vor fi aplicate vor fi:
1. Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor,
notificărilor în cazul în care în cadrul analizei contribuabilului au fost identificate riscuri din grupul
de riscuri cu prioritate scăzută ca:
 Calcularea neînsemnată a TVA aferentă bugetului în raport cu valoarea totală a livrărilor
impozabile;
În cadrul tratamentului dat funcționarul fiscal va informa contribuabilul referitor la prevederile
legislației în vigoare și despre principalele riscuri presupuse în activitatea sa, venind cu recomandările
de rigoare.
Astfel în cazul când contribuabilii sunt evaluați cu punctajul maxim de risc „5”, pentru riscurile
din grupul cu prioritate scăzută, tratamentele de conformare se vor manifesta doar prin contactarea
acestora utilizând toate modalitățile disponibile: prin intermediul scrisorilor, notificărilor, somațiilor,
telefonului, e-mailului etc.
2. Ședințele de conformare se vor desfășura cu contribuabilii ce activează în același segment
al economiei de piață, pentru atenuarea anumitor riscuri în activitate acestora, iar discuțiile vor purta
un caracter de parteneriat, astfel încât să fie posibilă identificarea problemelor și soluțiilor prezentate
de mediul de afaceri.
În cadrul ședințelor de conformare se vor prezenta indicatorii medii și analiza comparativă a
contribuabililor din segmentele monitorizate, se vor informa contribuabilii despre modificările și
completările operate în legislație.
În cadrul ședințelor individuale se vor examina indicatorii înregistrați de agentul economicindicatorii privind obligațiile fiscale calculate/achitate, povara fiscală, numărul de salariați, salariul
mediu calculat.
3. Efectuarea vizitelor fiscale are drept scop stabilirea datelor de ordin general despre
activitatea întreprinderii, acordă sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislației fiscale și
identifică deficiențele și previne acțiunile ilegale. Acest tratament de conformare voluntară se va
aplica la contribuabilii ce înregistrează riscuri:
 Suma calculată mică a impozitelor, taxelor și altor plăți raportate la venitul declarat;
 Calcularea neînsemnată a TVA aferentă bugetului în raport cu valoarea totală a livrărilor
impozabile.
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Vizita se va efectua la sediul contribuabilului și în dependență de riscurile identificate vizita
fiscală se va efectua la subdiviziunile contribuabilului, iar în cazul stabilirii riscurilor suplimentare
care nu pot fi atenuate în cadrul acțiunilor de conformare se vor aplica tratamente de conformare
forțată.
4. Tratamentele de conformare voluntară manifestate prin organizarea/desfășurarea ședințelor
de conformare și efectuarea vizitelor fiscale vor fi aplicate față de contribuabili cu excepția cazurilor
în care contribuabilul în activitatea sa înregistrează riscuri cu prioritate semnificativă evaluate cu
punctaj maxim de risc ca:
 Nivelul profitabilității scăzute în ultimele trei perioade fiscale;
 Achitarea salariului în plic;
 Ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar și/sau cheltuielilor ce nu țin de activitatea
de întreprinzător în darea de seamă VEN12;
 Documentarea livrărilor suspecte;
 Documentarea procurărilor suspecte.
9.8.12. Astfel, față de contribuabilii care înregistrează grad maxim de risc la categoriile
enumerate mai sus se vor aplica prioritar tratamente de conformare forțată manifestate prin efectuarea
controalelor fiscale.
9.8.13. Pentru aplicarea tratamentului de conformare forțată se va analiza istoricul
controalelor fiscale efectuate la contribuabil și ulterior se va decide asupra metodei de verificare care
urmează a fi aplicată contribuabilului.
9.8.14. În cadrul monitorizării activității contribuabililor, totodată se vor analiza și grupele de
activitate care înregistrează cei mai mici indicatori la capitolul salariu, rentabilitate și ponderea
impozitelor și taxelor achitate în total achitări.
9.8.15. Față de contribuabilii din grupa care înregistrează salariul mediu lunar sub media
stabilită pe secțiunea respectivă, se vor întreprinde acțiunile prevăzute în Recomandările metodice
privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea preîntâmpinării, depistării și sancționării
cazurilor de achitare a salariilor ”în plic” și ” muncii la negru”, aprobate prin Ordinul SFS nr. 676 din
17.12.2018, cu modificările și completările ulterioare.
9.8.16. În cazul în care ponderea impozitelor și taxelor achitate în total achitări este
nesemnificativă, față de contribuabilii din grupa respectivă se vor aplica tratamente de conformare
voluntară manifestate prin organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare și efectuarea vizitelor
fiscale.

9.9. DOCUMENTAREA PROCESULUI
9.9.1. Funcţionarul fiscal responsabil de monitorizare asigură examinarea lunară a
informației disponibile referitor la fiecare contribuabil în parte. Pentru monitorizarea eficientă a
activităţii contribuabilului, funcționarul fiscal urmează să consulte toată informaţia disponibilă.
9.9.2. În cadrul analizei indicatorilor de activitate a contribuabilului funcționarul fiscal
monitorizează creșterea/descreșterea în comparație cu perioada similară a anului precedent a
indicatorilor:
- Suma obligațiilor fiscale calculate;
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-

Suma obligațiilor fiscale achitate;
Cifra de afaceri;
Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări;
Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări;
Numărul mediu scriptic de angajați;
Salariul mediu calculat/achitat;
Numărul de subdiviziuni;
Restanța.

9.9.3.

Metodele de calcul a ponderii impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări sunt:
Anual:

Lunar:

𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚ț𝐢𝐢 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞
𝐜𝐢𝐟𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐟𝐚𝐜𝐞𝐫𝐢
𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚ț𝐢𝐢 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞
𝐥𝐢𝐯𝐫ă𝐫𝐢 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞

Funcționarii fiscali urmează să generalizeze informația privind indicatorii de activitate a
contribuabililor conform anexei nr.9.2.
Indicatorii de conformare urmează a fi analizați:
lunar – pentru contribuabilii ce sunt înregistrați în calitate de contribuabili ai TVA,
trimestrial – pentru contribuabilii ce nu sunt înregistrați în calitate de contribuabili ai TVA,
după prezentarea dărilor de seamă şi procesarea achitărilor, după caz fiind indicate efectuarea de
vizite fiscale și colectarea informației direct de la contribuabil.

9.10. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
9.10.1. Drept indicatori de performanță pentru activitatea de conformare voluntară a
contribuabililor pentru anul 2021 sunt:
1. Ponderea impozitelor şi taxelor calculate/achitate la un leu vânzări în urma acțiunilor
de conformare să se majoreze cu 25%, comparativ cu situația similară a anului precedent, la
cel puțin 50% din contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare.
Acest indicator urmărește majorarea ponderii impozitelor și taxelor calculate/achitate la un leu
vânzări în urma acțiunilor de conformare față de anul precedent la cel puțin 50% din contribuabilii
monitorizați conform Programului de conformare a contribuabililor.
Modul de calcul al acestui indicator va fi identic atât pentru calcularea ponderii impozitelor și
taxelor calculate la un leu vânzări, cât și a ponderii impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări.
La determinarea ponderii impozitelor şi taxelor achitate la un leu vânzări în urma acțiunilor de
conformare să se majoreze cu 25%, comparativ cu situația similară a anului precedent, la cel puțin
50% din contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare - din calcul se vor exclude
achitările singulare (taxa pentru licență, alte plăți similare).
a) Formula de calcul a Ponderii impozitelor și taxelor calculate/achitate la un leu vânzări pentru
perioada analizată (PIC) va fi următoarea:
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𝑃𝐼𝐶 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙ă𝑟𝑖/𝑎𝑐ℎ𝑖𝑡ă𝑟𝑖
𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖

b) Se determină majorarea ponderii impozitelor taxelor calculate/achitate la un leu, pentru
fiecare contribuabil monitorizat — ΔPIC/A
ΔPI𝐶/𝐴 =

𝑃𝐼𝐶 𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡
𝑃𝐼𝐶𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡

∗ 100 − 100

c) Se determină procentul contribuabililor care au majorat ponderea impozitelor taxelor
calculate/achitate la un leu vânzări - CC (contribuabili conformați)
𝐶𝐶 =

𝑛𝑟. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 ΔPI𝐶/𝐴
∗ 100%
𝑛𝑟. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎ț𝑖

d) Indicatorul de performanță - IP
Formula de calcul a Indicatorului de performanță va fi următoarea:
𝐼𝑃 =

𝐶𝐶
∗ 100
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑠 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑒 𝑢𝑟𝑚𝑎𝑢 𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑎ΔPI𝐶/𝐴 𝑐𝑢 25% )

2. Obligațiile fiscale calculate/achitate în urma acțiunilor de conformare să se majoreze
cu 15 % , comparativ cu situația similară a anului precedent – OFC/A.

Urmărește majorarea obligațiilor calculate/achitate în urma acțiunilor de conformare față de
anul precedent la toți contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare a
contribuabililor.
Formula de calcul a obligațiilor fiscale calculate/achitate este:
𝑂𝐹𝐶/𝐴 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎ț𝑖𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒/𝑎𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒
∗ 100 − 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎ț𝑖𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒/𝑎𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟ă 𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡

Formula de calcul se utilizează atât pentru calcularea indicatorului dat pentru fiecare
contribuabil, cât și pentru toți contribuabilii monitorizați.
La calcularea indicatorului dat se vor lua în calcul doar obligațiile fiscale calculate ”plăți de
bază”, fiind excluse plățile calculate ca rezultat al exercitării controlului fiscal.
3. Salariu mediu lunar în urma acțiunilor de conformare să nu fie mai mic decât
cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (conform Hotărârii Guvernului nr.165 din
09.03.2010, cu modificările și completările ulterioare) cu majorarea până la nivelul salariului
mediu pe economie corespunzător genului de activitate practicat – SM.
Acest indicator relevă majorarea salariului mediu lunar până la nivelul salariului minim garantat
în sectorul real27 la contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare. Respectiv în
cadrul monitorizării contribuabililor o atenție deosebită se va atrage contribuabililor care
înregistrează salariu mediu lunar mai mic decât salariu minim garantat pe economie.
27

HG nr. 165 din 09 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
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Formula de calcul a indicatorului dat este:
𝑆𝑀 =

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎ț𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖
∗ 100
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑡 î𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙

Formula de calcul se utilizează atât pentru calcularea indicatorului dat pentru fiecare
contribuabil, cât și pentru toți contribuabilii monitorizați.
În cazul în care pe parcursul perioadei de raportare se modifică cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real, indicatorul se va determina pentru fiecare perioadă în parte, fiind apreciată
media finală.
Metoda de calcul a indicatorului de produs pentru DDF/DGDF va reprezenta media
indicatorilor de produs pentru toți contribuabilii incluși în Programul de conformare a
contribuabililor.
Dacă indicatorul de produs este ≥100% - se constată realizarea acestui indicator.
4. Asigurarea stingerii restanțelor la bugetul public național la nivel de 100% - R.
Indicatorul dat, relevă stingerea restanței în urma acțiunilor de conformare față de anul
precedent la toți contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare a contribuabililor.
Formula de calcul a indicatorului dat este:
𝑅=

(𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛ț𝑒𝑖 𝑙𝑎 î𝑛𝑐𝑒𝑝𝑢𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒 − 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛ț𝑒𝑖 𝑙𝑎 𝑠𝑓. 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑒𝑖)
∗ 100 − 100
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 𝑙𝑎 î𝑛𝑐𝑒𝑝𝑢𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑒𝑖
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CAPITOLUL X. CONCLUCRAREA CU SCITL
10.1. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII SCITL
10.1.1. SCITL este un organ cu atribuții de administrare fiscală, activitatea căruia este
reglementată de Regulamentul-tip privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din
cadrul primăriei (HG 998/2003). Funcțiile SCITL sânt exercitate prin intermediul perceptorilor
fiscali. Ca excepție, aceste funcții pot fi exercitate de secretarul sau de un alt funcționar al primăriei,
care nu este investit cu dreptul de a semna documente de casă.
10.1.2. În conformitate cu prevederile titlurilor V și VI din Codul fiscal și Regulamentul-tip
privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei , în sarcina SCITL
se pune administrarea următoarelor impozite și taxe locale:
 Impozitul funciar de la persoanele fizice (cetățeni) și gospodăriile țărănești (de fermier);
 Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetățeni);
 Taxa pentru salubrizare;
 Taxa de la posesorii de câini.
10.1.3. Astfel, SCITL este obligat să țină evidența contribuabililor, ale căror obligații fiscale
sunt calculate de serviciul respectiv, a obligațiunilor fiscale, inclusiv a restanțelor, să transfere la
buget sumele încasate ca impozite, taxe, majorări de întârziere (penalități), amenzi.
10.1.4. Întru asigurarea unei conlucrări eficiente între SFS și AAPL, în sarcina cărora se atribuie
administrarea unor impozite și taxe locale, anual sunt elaborate și aprobate planuri concrete de
activitate comună cu fiecare primărie separat. Realizarea planurilor respective contribuie atât la
organizarea cât și la monitorizarea procesului de deservire a contribuabililor persoane-fizice cetățeni
de către SCITL.
10.1.5. Potrivit art.134 alin.(1), pct. (1) din Codul fiscal, direcțiile deservire fiscală și
funcționarii fiscali au dreptul să efectueze controale asupra modului în care SCITL respectă legislația
fiscală. SCITL își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul-tip privind serviciul de
colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
998 din 20.08.2003, cu modificările și completările ulterioare.
10.1.6. Astfel, realizarea de către SCITL a tuturor atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor
prevăzute de Codul fiscal, este verificată de către prin prisma următoarelor aspecte:
1. Calcularea corectă și deplină a obligațiilor fiscale la impozitul pe bunurile imobiliare și
impozitul funciar, taxa pentru salubrizare, taxa de la posesorii de câini:
- sumele calculate urmează a fi verificate pornind de la cotele concrete stabilite de către AAPL,
precum și de la deciziile aprobate privind scutirile acordate pentru anul corespunzător;
- sumele achitate se verifică prin contrapunerea informației reflectate în documentele de
percepere și transferare a mijloacelor bănești la buget;
2. Ținerea evidenței contribuabililor și a obligațiilor fiscale;
3. Corectitudinea acordării înlesnirilor la plata impozitului pe bunurile imobiliare și
impozitului funciar și taxele locale;
4. Corectitudinea completării și înmânării în termenele stabilite de Codul fiscal a avizelor de
plată;
5. Corectitudinea păstrării blanchetelor de strictă evidență;
6. Respectarea procesului de încasare, păstrare și transferare deplină și la timp a mijloacelor
bănești încasate la buget;
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7. Corectitudinea înregistrării restanțelor la plata impozitelor/taxelor administrate în conturile
personale ale contribuabililor.
10.1.7. Subdiviziunea structurală a SFS este obligată, să asigure instruirea perceptorului fiscal
și să-i acorde asistență în exercitarea atribuțiilor.
10.1.8. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale este învestit, corespunzător
domeniului de activitate stabilit la art.156, din Codul fiscal cu dreptul de a efectua de sine stătător:
a) calcularea obligaţiilor fiscale în raport cu plăţile şi contribuabilii administrați;
b) ţinerea evidenţei contribuabililor şi obligaţiilor fiscale administrate;
c) aplicarea majorărilor de întârziere (penalităţilor);
d) încasarea în numerar a impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau
amenzilor;
e) executarea silită a obligației ficale restante în raport cu plățile și contribuabilii administrați,
în modul stabilit de Codul de procedură civilă și Codul de executare (conform modificărilor operate
la art.156 alin. (2) și la art. 158 lit. k¹ din Codul fiscal);
f) alte drepturi prevăzute expres de legislaţia fiscală.
10.1.9. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale exercită împreună cu Serviciul
Fiscal de Stat următoarele drepturi:
a) controlează autenticitatea datelor din documentele de evidenţă şi din dările de seamă fiscale
ale contribuabilului;
b) efectuează controale asupra modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală,
conform competenţei de administrare;
c) cere explicaţiile şi informaţiile de rigoare asupra problemei identificate în timpul controlului;
d) cere şi primeşte gratuit, în procesul controalelor fiscale, de la orice persoană informaţii, date,
documente necesare în exercitarea atribuţiilor, cu excepţia informaţiilor care constituie secret de stat,
precum şi copiile de pe ele, dacă acestea se anexează la actul de control;
e) compensează şi/sau restituie sumele plătite în plus.

10.2. EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR ȘI A OBLIGAȚIILOR FISCALE
ADMINISTRATE DE SCITL
10.2.1. Evidența şi monitorizarea obligaţiilor fiscale calculate şi achitate la impozitele şi taxele
administrate de către SCITL din cadrul primăriilor se asigură:
a) pentru bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării prin intermediul SIA „Cadastrul
Fiscal 2.0” modulul „Persoane fizice”;
b) pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării, taxa pentru salubrizare, taxa de
la posesorii de câini, prin intermediul SIA ,,SCITL 2.0”.
Sarcinile SCITL și a SFS atribuite
SCITL, în vederea asigurării unei administrări eficiente şi corecte la impozitele şi taxele
administrate, va întreprinde următoarele acţiuni:
 asignarea și revalidarea obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în SIA
„Cadastrul Fiscal 2.0” modulul „Persoane fizice”;
 verificarea informației aferentă bunurilor imobiliare înregistrate în SIA „Cadastru Fiscal
2.0” și completarea și/sau modificarea informației cu privire la codul fiscal al contribuabilului, cota306

parte de proprietate asupra bunului imobiliar, perioada de valabilitate a dreptului de proprietate sau a
altor drepturi patrimoniale;
 identificarea subiecților impunerii, în cazul în care aceștia lipsesc sau au fost modificate
drepturile de proprietate;
 introducerea informaţiilor aferente subiecţilor şi obiectelor impunerii cu impozitul pe
bunurile imobiliare, impozitul funciar şi taxele locale în SIA ,,SCITL 2.0”;
 introducerea informaţiilor aferente cotelor impunerii şi limitei scutirilor la impozitul pe
bunurile imobiliare şi impozitul funciar în Nomenclatorul din cadrul SIA ,,SCITL 2.0”;
 introducerea informaţiilor aferente cotelor impunerii, perioadei de calcul, termenului de
achitare pentru taxa pentru salubrizare şi taxa de la posesorii de cîini în Nomenclatorul din cadrul
SIA ,,SCITL 2.0”;
 crearea și ținerea Registrului cererilor de modificare a obligațiilor fiscale la impozitul pe
bunurile imobiliare;
 recepționarea cererilor privind modificarea obligațiilor fiscale la impozitul pe bunurile
imobiliare și înregistrarea acestora în Registrul cererilor de modificare a obligațiilor fiscale;
 examinarea documentelor prezentate de către contribuabil în cazul solicitării modificării
obligațiilor fiscale calculate;
 efectuarea calculului impozitului pe bunurile imobiliare pe sectorul administrat de către
perceptor și, la necesitate, a recalculului impozitului;
 acordarea scutirilor subiecților impunerii în temeiul art.283 și 284 din Codul fiscal și
verificarea corectitudinii acordării scutirilor, în mod automatizat, în baza informațiilor recepționate
de la organele abilitate;
 generarea, procesarea și înmânarea avizelor de plată la impozitul pe bunurile imobiliare
persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător şi gospodăriilor ţărăneşti
(pentru terenurile neevaluate în scopul impozitării);
 generarea, procesarea și înmânarea avizelor de plată aferente taxelor locale administrate;
 generarea rapoartelor în vederea monitorizării indicatorilor și asigurarea întreprinderii
acțiunilor necesare privind încasarea integrală la buget a obligațiilor fiscale aferente impozitelor şi
taxelor administrate;
 popularizarea informației privind termenele de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare,
impozitului funciar şi taxelor locale administrate și modalitățile de plată, în special utilizarea
instrumentelor de plată fără numerar;
 monitorizarea contribuabililor care au admis restanță la impozitele şi taxele administrate și
întreprinderea acțiunilor necesare în vederea recuperării restanțelor.
10.2.3. În sarcina direcțiilor deservire fiscală se atribuie organizarea, monitorizarea și controlul
asupra respectării de către SCITL a legislației fiscale.

Stingerea obligației fiscale și restituirea sumei plătite în plus
10.2.4. Achitările impozitelor și taxelor locale, conform Hotărârii Guvernului nr.998/2003 se
vor efectua de către perceptorii fiscali prin diferite instrumente de plată, puse la dispoziție de Serviciul
Guvernamental de Plăți Electronice (MPay). În scopul facilitării utilizării Serviciului MPay, direcțiile
deservire fiscală vor monitoriza familiarizarea perceptorilor fiscali din cadrul primăriilor și a
contribuabililor cu prevederile Ghidului privind achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul
serviciului MPay și serviciului electronic „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către
persoanele fizice cetățeni” aprobat prin Ordinul SFS nr. 340 din 18.06.2021.
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Stingerea obligației fiscale se face prin achitare, anulare, prescripție, scădere sau executare
silită.
10.2.5. Stingerea obligației fiscale prin achitare se efectuează în monedă națională.
10.2.6. Perceperea mijloacelor bănești în contul stingerii obligației fiscale a contribuabililor
se efectuează de către perceptorul fiscal sau aceste mijloace pot fi achitate de contribuabili prin
intermediul instituțiilor financiare. În anumite cazuri, pentru perceperea mijloacelor bănești pot fi
antrenați și alți funcționari din cadrul primăriilor, care nu sunt investiți cu dreptul de a semna
documente de casă. În cazul restanțelor, mijloacele bănești pot fi ridicate în numerar conform
prevederilor art. 198 din Codul fiscal, acțiune care este desfășurată de comun cu funcționarul fiscal
abilitat cu atribuții de recuperare a creanțelor.
10.2.7. AAPL pot stabili încasarea impozitelor și taxelor locale și prin intermediul altor
persoane. În cazul neachitării, în termenele stabilite, a impozitelor/taxelor administrate, perceptorul
fiscal este obligat să se deplaseze nemijlocit la contribuabili pentru a încasa mijloacele bănești în
contul stingerii restanțelor, acțiune care este desfășurată de comun cu funcționarul fiscal abilitat cu
atribuții de recuperare a creanțelor.
10.2.8. SCITL stabilește regimul de primire a plăților de la populație în localul primăriei.
La încasarea plăților în baza avizului de plată și înscrierilor în contul personal al plătitorului, se
efectuează distribuirea sumei încasate pentru restanță, penalitate și plățile curente în următoarea
ordine:
a) restanța anilor precedenți;
b) penalitatea la restanța în cauză;
c) restanța pe primul termen de plată al anului curent;
d) penalitatea la restanța în cauză etc.
După aceasta se sting plățile curente.
10.2.9. Stingerea obligației fiscale prin anulare se efectuează prin acte cu caracter general sau
individual, adoptate conform legislației în vigoare.
10.2.10. Stingerea obligației fiscale prin scădere are loc în temeiul unei decizii a consiliului
local, inclusiv în cazul în care stingerea ei prin executare silită este imposibilă. Situațiile de stingere
a obligației fiscale prin scădere sunt specificate la art.174 din Codul fiscal.
10.2.11. Stingerea obligației fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul
restanței a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituită.
10.2.12. Compensarea se face la inițiativa autorităților administrației publice locale,
subdiviziunii teritoriale a SFS sau la cererea contribuabilului, dacă legislația nu prevede altfel,
conform procedurii descrise în scrisoarea DGMPF nr. 26-11/2-10-437 din 23 iunie 2020.
10.2.13. Data stingerii obligației fiscale în funcție de modul de stingere este specificată la
art.178 din Codul fiscal.
10.2.14. Restituirea sumelor achitate în plus se efectuează în comun cu subdiviziunea
structurală s SFS, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obligației fiscale
prin compensare și/sau restituire a mijloacelor bănești28. Sumele achitate în plus pot fi restituite în
cazul în care cererea de restituire a fost depusă de contribuabil în termen de cel mult 6 ani de la ziua
achitării lor, iar cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă.

28

HG nr.235 di 19 aprilie 2017
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10.2.15. Restituirea se face cu condiția că contribuabilul nu are restanțe față de bugetul public
național. În cazul în care contribuabilul are obligații față de buget, se asigură în mod prioritar stingerea
acestora.
10.2.16. În cazurile în care plata în plus nu se trece în contul altor plăți (toate impozitele
calculate au fost achitate de către plătitor), aceasta, conform cererii înaintate, trebuie să fie restituită
plătitorului din încasările la tipul de plată la care s-a constituit plata în plus
10.2.17. Restituirea plăților achitate în plus se efectuează în termenele prevăzute la art.176
din Codul fiscal.
10.2.18. Pentru efectuarea restituirii sumei achitate în plus, perceptorul fiscal întocmește, în 2
exemplare, calculul pentru restituirea plăților în plus (anexa nr.10.1), care se aprobă de către primar.
Ulterior, cererea contribuabilului, precum și calculul întocmit de perceptorul fiscal și aprobat de către
primar (suplimentar se menționează că anterior suma în cauză nu a fost restituită), se expediază la
subdiviziunea SFS pentru a fi întreprinse acțiunile ce se impun în scopul restituirii/compensării
sumelor achitate în plus sau eronat la buget de către contribuabili.
10.2.19. Subdiviziunea SFS va întocmi ordinul de plată aferent restituirii/compensării plăților
achitate în plus, în care se va indica Codul fiscal al contribuabilului beneficiar de restituire/
compensare, iar la formarea codului IBAN se va ține cont de codul localității unde a fost înregistrată
plata achitată în plus.
Perceptorul fiscal va monitoriza zilnic situația achitărilor la buget în temeiul extrasului primit
de la Trezoreria de Stat, corespunzător clasificațiilor economice, pe localitate.
Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget la impozitele și taxele administrate
de SCITL
10.2.20. La cererea scrisă a contribuabilului, SCITL este obligat să-i elibereze un certificat
privind lipsa sau existența restanțelor față de buget la impozitele și taxele administrate (anexa
nr.10.2).
10.2.21. Pentru eliberarea certificatului, contribuabilul depune o cerere, pe numele primarului,
cu indicarea obligatorie a codului fiscal și a informației solicitate (privind existența sau lipsa
restanțelor). Cererea se va examina în cel mult 2 zile lucrătoare, incluzînd ziua depunerii solicitării.
10.2.22. Data eliberării certificatului va corespunde cu data la care au fost analizate conturile
personale ale solicitantului. În funcție de solicitarea expusă în cerere, se va examina faptul existenței
restanței la data eliberării certificatului. În scopul eliberării certificatului, se va lua în considerare
restanța aferentă tuturor plăților la buget, administrate de SCITL.
10.2.23. În cazul în care solicitantul nu are restanță, în certificat se subliniază textul de la lit.a).
10.2.24. În cazul în care solicitantul are restanță, în certificat se subliniază textul de la lit.b), cu
indicarea în cifre a mărimii restanței și descifrarea ei (impozite, taxe, majorare de întârziere
(penalitate) și/sau amendă).
10.2.25. Certificatul va fi emis în două exemplare: primul – pentru solicitant, al doilea – pentru
a fi cusut în dosarul contribuabilului sau în alt dosar conform nomenclatorului dosarelor lucrărilor de
secretariat din primărie. La exemplarul cusut în dosar se va anexa cererea depusă de solicitant.
Certificatele eliberate se vor înscrie în registrul de ieșire a corespondenței al primăriei. Primul
exemplar va fi eliberat solicitantului contra semnătură în registrul indicat. Numărul certificatului
eliberat va fi cel de înscriere a acestuia în registrul menționat. Data certificatului este data eliberării
lui.
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10.3.

EVIDENȚA ÎNCASĂRILOR ȘI TRANSFERAREA SUMELOR BĂNEȘTI ÎN
BUGET

10.3.2. Evidenţa încasărilor aferente sumelor impozitelor şi taxelor se efectuează în ,,SCITL
2.0”.
10.3.2. Pînă la transferarea în buget, mijloacele băneşti se păstrează în seifuri (neinflamabile)
sau lăzi pentru bani.
10.3.3. SCITL care a încasat bani în numerar de la contribuabil este obligat să verse la buget,
în numele acestuia, în aceeaşi zi sau în următoarea zi lucrătoare sumele încasate. Autorităţile
administraţiei publice locale din satele şi comunele în care nu există bănci sau subdiviziuni ale
acestora ori alţi prestatori de servicii de plată pot stabili pentru SCITL o altă periodicitate de vărsare
la buget a sumelor încasate, dar nu mai rar decît o dată pe săptămînă.
10.3.4. Pentru fiecare operaţiune de transferare a banilor în buget se întocmesc borderouri de
însoţire de forma stabilită, separat pentru fiecare impozit şi taxă.
10.3.5. La predarea sumelor încasate prin intermediul băncilor sau altor prestatori de servicii de
plată, borderourile de însoţire se întocmesc în trei exemplare, dintre care două se predau împreună cu
banii, iar al treilea rămîne la SCITL.
10.3.6. Drept document de justificare a predării mijloacelor băneşti serveşte chitanţa care,
împreună cu exemplarul al treilea al borderoului de însoţire, trebuie să se păstreze în dosarele SCITL
ca document financiar.
10.3.7. Toate documentele de percepere şi transferare a mijloacelor băneşti provenite din
impozite şi taxe urmează a fi îndeplinite cu acurateţe şi păstrate cu stricteţe
10.3.8. Documentele privind predarea mijloacelor băneşti în buget (copiile borderourilor de
însoţire, chitanţele instituţiilor prin intermediul cărora se efectuează transferul), separat pentru fiecare
impozit şi taxă, precum şi chitanţierele neutilizate se păstrează în seifuri (dulapuri neinflamabile).
10.3.9 Scindarea (descoaserea) seturilor de chitanţe nu se permite.
10.3.10 Registrele conturilor personale completate, documentele pentru sumele calculate în plus
sau anulate, încasarea şi restituirea plăţilor în plus, documentele privind transferarea mijloacelor
băneşti, precum şi copiile de pe chitanţele de recepţie a impozitelor şi taxelor locale se păstrează pe
parcursul a 5 ani, apoi se nimicesc în baza actului întocmit de comisia de experţi a primăriei, în modul
stabilit de organul de arhivă respectiv.
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CAPITOLUL XI. EDUCAREA ȘI INFORMAREA CONTRIBUABILILOR.
COMUNICAREA ACTELOR EMISE DE SFS
11.1. EDUCAREA ŞI INFORMAREA CONTRIBUABILILOR
11.1.1. Procesul de informare şi/sau educare a contribuabililor
11.1.1.1. Scopul prezentului capitol constituie elaborarea unui set de procese de lucru univoce
ce vor asigura educarea și informarea contribuabililor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Informarea şi/sau educarea contribuabililor va fi realizată prin:
a) seminare generale și tematice;
b) ateliere de lucru;
c) ghiduri, broșuri, pliante relevante;
d) şedinţe de conformare;
e) SIA „Cabinetul personal”;
f) pagina web;
g) mijloace de informare în masă (TV, radio, ziare, reviste etc.);
h) alte modalităţi de informare şi/sau educare.
11.1.1.2. Grupuri-ţintă:
 funcţionari fiscali antrenaţi în procesul de informare şi/sau educare;
 persoane fizice (inclusiv care practică activitate de întreprinzător și activitate licențiată ori
autorizată ; nerezidenţii și apatrizii; rezidenţii în scopuri fiscale);
 persoane juridice (inclusiv nerezidenţii care desfășoară activitate pe teritoriul ţării);
 perceptori fiscali.

Iniţierea procesului de informare şi/sau educare
11.1.1.3. Procesul de informare şi/sau educare poate fi iniţiat:
a) în temeiul ordinelor și indicaţiilor conducerii SFS, iar subiectele de informare identificate
urmează să se bazeze pe modificările actelor normative și legislative, riscurile identificate la
nivel central, mecanisme noi puse în funcţiune etc.;
b) în urma propunerilor prezentate de către subdiviziunile structurale ale SFS. Aceste propuneri
urmează să conţină, în mod obligatoriu, subiectul potențialelor seminare, întrebările relevante
în contextul subiectelor propuse și necesarul de informare a contribuabililor, bazat pe
rezultatul controalelor realizate, inclusiv din perspectiva riscurilor identificate;
c) prin intermediul propunerilor înaintate de către contribuabili (pagina web, chestionare).
Responsabili de procesul de informare şi/sau educare
11.1.1.4. Responsabili de procesul de informare este DCSI, iar de procesul de organizare și
desfășurare a procesului de educare este DGDF.
Totodată, de procesul de informare și/sau educare a contribuabililor se fac responsabile și alte
subdiviziuni structurale ale SFS.
11.1.2. Modalitățile de informare și/sau educare a contribuabililor
A. Informarea şi/sau educarea prin intermediul seminarelor generale și tematice desfăşurate la
sediul direcţiilor deservire fiscală
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La iniţiativa contribuabililor sau a DDF
11.1.2.1. Subdiviziunile structurale ale SFS din cadrul Aparatului central precum și DDF vor
prezenta DODF o dată la 3 luni (28 februarie, 31 mai, 31 august şi 30 noiembrie) propuneri referitor
la tematicile instruirilor ce urmează a fi desfăşurate de către DDF contribuabililor în trimestrul
ulterior.
11.1.2.2. Propunerile urmează a fi examinate şi sistematizate de către DODF, trimestrial, către
data de 10 a ultimei luni din trimestrul de gestiune şi vor fi prezentate conducerii SFS spre aprobare.
Ulterior, DODF va elabora proiectul graficului de desfășurare a seminarelor de instruire și îl va remite
în adresa DDF pentru coordonare și completare, conform anexei nr. 11.1.
11.1.2.3. DDF vor analiza proiectul graficului de instruire a contribuabililor și vor remite în
termen de o zi propunerile de modificare/completare a graficului la adresa DODF.
11.1.2.4. DODF, ca urmare a recepţionării graficelor din cadrul DDF, va remite informaţia
generalizată către DCSI, la adresa electronică dcsi@sfs.md.
11.1.2.5. Lista seminarelor ce urmează a fi desfășurate cu participarea contribuabililor se
plasează de către DCSI pe pagina web a SFS ((https://sfs.md/ro/seminare) .
11.1.2.6. Informarea contribuabililor despre seminarele ce urmează a fi desfăşurate se va
asigura de către:
- DDF - prin afişarea graficului acestora în sediile oficiilor fiscale.
- DCSI - prin publicarea unui comunicat de presă.
11.1.2.7. Subdiviziunile structurale ale SFS din cadrul aparatului central vor elabora și prezenta
materialele de informare şi/sau educare (prezentare Power Point a subiectelor, video-ghiduri, lista
actelor juridice de referință, etc.), aprobate de către conducerea SFS..
11.1.2.8. DGDF va acumula, materialul didactic necesar procesului de instruire şi/sau educare
(prezentare Power Point a subiectelor, video-ghiduri, lista actelor juridice de referință, etc.) și ulterior
va remite în adresa DDF pentru a fi utilizate procesului de instruire a contribuabililor.
11.1.2.9. DDF vor organiza şi desfăşura activităţi de instruire şi/sau educare a contribuabililor
în teritoriile administrate, utilizând setul de materiale primit de la aparatul central al SFS. Fiecare
activitate se va finaliza cu evaluarea calităţii desfășurării instruirii (evaluarea formatorilor, relevanța
subiectelor discutate și calitatea prezentării în sine, logistica), conform modelului prevăzut în anexa
nr.11.4.
11.1.2.10. DDF vor raporta DODF, acţiunile întreprinse în vederea realizării procesului de
informare externă, semestrial, până la data de 10 a lunii următoare semestrului de gestiune (10
iulie și 10 ianuarie), conform anexei nr.11.5.
11.1.2.11. DODF, semestrial către data de 15 a lunii următoare semestrului de gestiune, va
prezenta conducerii SFS rapoartele semestriale aferent desfășurării procesului de informare și/sau
educare, cu punctarea principalelor subiecte abordate, indicarea punctelor forte și punctelor slabe
identificate, precum și a altor informații relevante.
Informarea şi/sau educarea la iniţiativa aparatului central al SFS
11.1.2.12. La apariția necesității de educare pe parcursul perioadei de gestiune, subdiviziunile
structurale competente din cadrul aparatului central al SFS informează DGDF despre acest fapt.
11.1.2.13. În cazul în care apare necesitatea de instruire internă asupra subiectului,
subdiviziunile structurale competente din cadrul aparatului central al SFS informează şi DMRU
despre acest fapt, care va organiza instruirea conform modului stabilit în anexa nr.11.2.
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11.1.2.14. DODF va acumula, aviza şi, ulterior, distribui DDF materialul didactic necesar
procesului de instruire şi/sau educare (prezentare Power Point a subiectelor, video-ghiduri, lista
actelor juridice de referință, etc.) în termen de cel mult o săptămână de la data desfăşurării seminarului
de instruire internă.
B. Informarea şi/sau educarea prin intermediul seminarelor generale și tematice desfăşurate
on-line
11.1.2.15. Subdiviziunile structurale ale SFS din cadrul aparatului central precum și DDF vor
prezenta DODF o dată la 3 luni (28 februarie, 31 mai, 31 august şi 30 noiembrie) propuneri referitor
la tematicile instruirilor ce urmează a fi desfăşurate de către DDF contribuabililor în trimestrul
ulterior.
11.1.2.16. Propunerile urmează a fi examinate şi sistematizate de către DODF, trimestrial, către
data de 10 a ultimei luni din trimestrul de gestiune şi vor fi prezentate conducerii SFS spre aprobare.
Ulterior, DODF va elabora proiectul graficului de desfășurare a seminarelor de instruire on-line și îl
va remite în adresa DDF pentru coordonare și completare, conform anexei nr. 11.1.
11.1.2.17. DDF vor analiza proiectul graficului de instruire a contribuabililor și vor remite în
termen de o zi propunerile de modificare/completare a graficului în adresa DODF.
11.1.2.18. DODF ca urmare a recepţionării graficelor din cadrul DDF, va remite informația
generalizată către DCSI, la adresa electronică dcsi@sfs.md, trimestrial, către data de 20 a ultimei
luni din trimestrul de gestiune.
11.1.2.19. Lista seminarelor on-line ce urmează a fi desfășurate cu participarea contribuabililor
se plasează de către DCSI pe pagina web a SFS (https://sfs.md/ro/seminare).
DCSI ca urmare a publicării pe pagina web www.sfs.md a seminarilor ce urmează a fi
desfăşurate, va genera din sistem lista contribuabililor înregistraţi cu expedierea ulterioară către DDF
responsabil de organizarea și desfășurarea seminarelor.
11.1.2.20. DDF care desfăşoară seminarul va informa contribuabilii despre înscrirea cu succes
la seminar, conform modelului:
Bună ziua,
Dumneavoastră ați fost înregistrat/ă cu succes la seminarul online din data de
____________, ora ______, cu tematica ________________.
Pentru a accesa sesiunea video, în ziua desfășurării seminarului veți primi link-ul de acces
pentru conectare la adresa de e-mail indicată la înregistrare.
Totodată, pentru a evita situațiile de perturbare a formatorului în timpul sesiunii, la conectare
vor fi deconectate microfoanele, iar toate întrebările vor putea fi adresate în chat-ul
evenimentului.
Vă mulțumim.
Cu respect,
DDF _______
Nr. tel.
e-mail:
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11.1.2.21. Persoana responsabilă de aplicaţia zoom din cadrul DDF care desfăşoară seminarul,
ca urmare a recepţionării link-ului de acces, va expedia contribuabililor înregistraţi, cu o oră înaintea
desfăşurării seminarului, mesajul de conectare, conform modelului:
Bună ziua,
Remitem link-ul de acces la seminarul online din data de ____________, ora ______, cu
tematica ________________.
Totodată, pentru a evita situațiile de perturbare a formatorului în timpul sesiunii, la
conectare vor fi deconectate microfoanele, iar toate întrebările vor putea fi adresate în
chat-ul evenimentului.
Vă mulțumim.
Cu respect,
DDF _______
Nr. tel.
e-mail:
11.1.2.22. La ora stabilită desfăşurării seminarului persoana responsabilă de aplicaţia zoom din
cadrul DDF va oferi dreptul de organizator formatorului pentru a putea fi efetuată procedura de
distribuire a prezentării.
11.1.2.23. DDF vor raporta DODF, asupra realizării procesului de informare externă, anual,
până la data de 15 ianuarie, conform anexei nr. 11.5.
În cazul în care se identifică situații de modificare a datei sau a orei pentru desfășurarea
seminarului, contribuabilii înregistrați vor fi informați despre acest fapt, fiindu-le expediat următorul
mesaj:

Bună ziua,
Seminarul cu tematica ______________________________________________________,
care urma să se desfășoare la data de _____________, ora: _______ a fost amînat/contramandat
pentru data de _______________, ora: _______.
Pentru a accesa sesiunea video, în ziua desfășurării seminarului veți primi link-ul de acces
pentru conectare la adresa de e-mail indicată la înregistrare.
Ne cerem scuze pentru incomoditățile create.
Cu respect,
DDF _______
Nr. tel.
e-mail:
C. Informarea şi/sau educarea prin intermediul atelierelor de lucru
11.1.2.24. Atelierele de lucru vor fi organizate și desfpșurate atât la propunerea conducerii SFS
și/sau DGDF, cât și la propunerea DDF.
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11.1.2.25. În cazul în care este necesar de a organiza un atelier de lucru la propunerea DDF,
acestea urmează să prezinte DODF informaţia cu privire la subiectul atelierului de lucru, perioada
estimată a desfăşurării atelierului, grupul-ţintă de participanţi şi alte informaţii relevante.
11.1.2.26. DODF va asigura partea funcţională a atelierului de lucru (publicarea informaţiei pe
pagina web a SFS, selectarea şi, după caz, contactarea contribuabililor din grupurile-ţintă, asigurarea
funcţională nemijlocită a evenimentului, informarea societăţii civile despre desfăşurarea
evenimentului etc.), iar direcţiile competente din cadrul aparatului central al SFS vor asigura ţinerea
sesiunilor de instruire în cadrul seminarelor (asigurarea cu formatori).
11.1.2.27. Cu cel puţin 3 zile lucrătoare până la desfăşurarea evenimentului, formatorii vor
prezenta direcţiei responsabile materialele relevante atelierului de lucru (cu avizarea obligatorie de
către DCSI), pe care, după avizarea finală, le vor distribui participanţilor la atelierul de lucru. În cazul
în care materialele nu se prezintă în termenul stabilit, formatorii vor asigura de sine stătător
multiplicarea şi distribuirea materialelor participanţilor, cu prezentarea unei copii a materialelor
distribuite direcţiei responsabile nu mai târziu de ziua desfăşurării evenimentului.
D. Informarea şi/sau educarea prin intermediul materialelor informative (ghiduri, pliante,
broşuri)
11.1.2.28. Materialele informative se realizează de către aparatul central al SFS, fiind
coordonate cu DCSI.
Subdiviziunile structurale ale SFS vor informa DCSI despre subiectele materialelor informative
relevante ce urmează a fi realizate.
11.1.2.29. DCSI va coordona subiectul materialelor informative cu conducerea SFS şi le va
redistribui subdiviziunilor structurale ale SFS.
11.1.2.30. Materialul informativ urmează a fi elaborat cu acurateţe, într-un limbaj cât mai
comun (simplist), ținând cont de recomandările menţionate în Brandbook-ul SFS, Hotărârea
Guvernului nr. 500 din 1 iulie 2014 cu privire la aprobarea stemei, drapelului, culorii corporative şi
a Regulamentului de utilizare a stemei, drapelului şi culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat,
precum şi de alte indicaţii metodologice emise de direcţia responsabilă.
11.1.2.31. Cu cel mult o lună până la termenul-limită preconizat, proiectul materialului
informativ urmează a fi coordonat cu subdiviziunile structurale ale SFS, conform competenţelor.
Modalitatea de coordonare urmează a fi realizată ţinând cont de propria înţelegere şi cu efortul
subdiviziunii responsabile de realizarea materialului informativ. Ca rezultat al examinării obiecţiilor
şi/sau propunerilor recepţionate, proiectul final al materialului informativ se transmite spre
coordonare finală direcţiei responsabile cu cel mult 10 zile până la finisarea termenului-limită
prevăzut.
11.1.2.32. DCSI examinează proiectul materialului informativ în partea ce ţine de stilistică şi
oferă asistenţă şi/sau recomandări privind machetarea acestuia, cu transmiterea tuturor obiecţiilor
şi/sau propunerilor relevante în termen de cel mult 5 zile până la termenul-limită prevăzut.
11.1.2.33. Varianta finală a ghidului, broşurii, pliantului se transmite conducerii SFS spre
aprobare.
La semnarea ordinului prin care se aprobă materialul informativ, acesta este transmis DCSI
pentru publicare pe pagina oficială a SFS (www.sfs.md) şi pe pagina internă a SFS
(www.intern.sfs.md).
11.1.2.34. DAPGP şi DEF vor asigura contractarea companiilor, organizarea procesului de
publicare/imprimare şi achitare a serviciilor.
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E. Informarea şi/sau educarea prin intermediul şedințelor de conformare
11.1.2.35. Informarea şi/sau educarea prin intermediul şedinţelor de conformare se realizează
în conformitate cu Programul de conformare aprobat anual, care poate fi accesat pe pagina oficială a
SFS (www.sfs.md).
F. Informarea şi/sau educarea prin intermediul paginii web
11.1.2.36. Informarea şi/sau educarea prin intermediul paginii web se realizează de către DCSI
în conformitate cu Ordinul SFS nr. 285 din 26.05.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
funcţionarea, menţinerea şi administrarea paginilor-web ale SFS.
G. Informarea şi/sau educarea prin intermediul mijloacelor de informare în masă (TV, radio,
ziare, reviste etc.)
11.1.2.37. Informarea şi/sau educarea prin intermediul canalelor de informare se realizează de
către DCSI în conformitate cu principiile de corespondență generală, prin intermediul Ordinului SFS
nr. 320 din 11.06.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind comunicarea cu publicul și
instituțiile mass-media.
H. Informarea şi/sau educarea direcţionată către segmentele contribuabililor afectaţi
11.1.2.38. La modificarea unor acte normative/legislative, subdiviziunile structurale ale SFS,
conform competenţelor, informează DCSI cu privire la întreprinderea acţiunilor de informare a
contribuabililor din segmentul afectat.
DCSI de comun cu subdiviziunea structurală a SFS, responsabilă, identifică lista
contribuabililor afectaţi.
11.1.2.39. Conform listei, generate din SI al SFS, DCSI de comun cu subdiviziunile structurale
ale SFS, conform competențelor, în baza unui plan aprobat, întreprinde acţiuni de informare în masă
al contribuabililor afectaţi.
11.1.2.40. Acţiunile de informare specifice care ar putea fi întreprinse sunt: elaborarea
comunicatului informativ și diseminarea acestuia către instituţiile mass-media, elaborarea ghidurilor
video, diseminarea mesajelor contribuabililor afectaţi prin intermediul SIA „Cabinetul personal”,
desfășurarea conferinţelor de presă/briefing-urilor, participarea responsabililor din cadrul SFS la
emisiuni televizate, desfășurarea în cadrul DDF-urilor a instruirilor cu contribuabilii afectaţi,
desfășurarea vizitelor fiscale la contribuabilii afectaţi și diseminarea pliantelor informative.
11.1.3. Procesul de raportare conducerii SFS despre informarea şi/sau educarea
contribuabililor
11.1.3.1. DGDF va prezenta conducerii SFS raportul semestrial cu privire la desfășurarea
procesului de educare, cu punctarea principalelor activităţi, punctelor forte şi punctelor slabe
identificate, precum şi a altor informaţii relevante nu mai târziu decât în ultima zi a celei de a doua
luni ce precedă anul de gestiune.
11.1.3.2. DCSI va prezenta conducerii SFS raportul anual al desfăşurări procesului de
informare cu punctarea principalelor activităţi, punctele forte şi punctele slabe identificate, precum şi
a altor informaţii relevante nu mai târziu decât în ultima zi a celei de a doua luni ce precedă anul de
gestiune.
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11.2. COMUNICAREA ACTELOR EMISE DE SFS
11.2.1. Citarea și comunicarea
11.2.1.1. Actele SFS se trimit destinatarului prin poștă cu scrisoare recomandată și cu aviz
de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea și confirmarea primirii lui (telegramă,
fax, e-mail etc.) ori se înmânează de către SFS personal destinatarului sau altor persoane prevăzute
la art.1291 alin.(2) din Codul fiscal, de către SFS.
11.2.1.2. În cazul absenței destinatarului persoană fizică, actele SFS se înmânează unui
membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuiește cu destinatarul.
11.2.1.3. În cazul persoanei juridice, documentele se expediază pe adresa ei juridică și se
consideră recepționate la data intrării lor în sediu sau la data înmânării lor unui angajat din
administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.
11.2.1.4. Persoana care a primit documentele pentru a le transmite urmează să semneze și să
restituie avizul de primire, precum și este responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor
neîntârziată destinatarului și răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin
comunicarea tardivă a actelor. Documentul se consideră înmânat destinatarului la data indicată în
avizul de primire.
A. Citarea și comunicarea persoanelor prevăzute la art.187 alin (21) din Codul fiscal
11.2.1.5. Procesul de citare și comunicare se referă la contribuabilii specificați la art.187
alin.(21) din Codul fiscal, și anume:
- contribuabilii înregistrați în calitate de plătitori ai TVA;
- contribuabilii care au mai mult de 5 salariați;
- subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției;
- rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.
Comunicarea SFS cu persoanele menţionate, inclusiv aducerea la cunoştinţă a actelor
administrative, citațiilor, altor acte sau răspunsuri la adresări, se face prin intermediul cutiei poștale
din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS.
B. Citarea și comunicarea actelor persoanelor fizice nespecificate la art.187 alin (21) din
Codul fiscal
11.2.1.6. Pentru citarea/aducerea la cunoştinţă a actelor SFS persoanelor fizice, persoana
responsabilă de întocmirea citației/aducerea la cunoştinţă a actului emis de SFS va asigura
transmiterea documentelor respective prin poștă cu scrisoare recomandată cu aviz de primire sau le
va înmâna personal contra semnătură.
11.2.1.7. În cazul absenței destinatarului persoană fizică, persoana responsabilă va înmâna
actele unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuiește cu
destinatarul. Pentru identificarea rudelor se va accesa Registrul populației din SIA DEC.
11.2.1.8. În cazul în care nu a fost posibilă transmiterea actului persoanelor fizice, funcţionarul
fiscal va înmâna actele președintelui asociației locatarilor de la domiciliul destinatarului sau se va
deplasa la primăria din localitatea unde îşi are domiciliul persoana fizică și va înmâna actele unei
persoane cu funcţie de răspundere din primărie (pentru persoanele care nu sunt domiciliate în oraşe,
ci doar în sate/comune). Persoana care primește documentele pentru a le transmite, urmează să
semneze și să restituie avizul de primire.
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11.2.1.9. Documentul se consideră înmânat destinatarului la data indicată în avizul de primire.
11.2.1.10. În cazul în care contribuabilul are înregistrată cutie poștală în cabinetul electronic
din SIA DEC, concomitent cu acțiunea specificată mai sus, se va asigura remiterea citației/actului pe
adresa electronică.
11.2.1.11. Actele administrative, citațiile, alte acte sau răspunsuri la adresări emise de către
SFS se consideră recepționate prin intermediul cutiei poștale electronice din moment ce e-mail-ul a
fost expediat cu succes.
C. Citarea si comunicarea cu persoanele juridice nespecificate la art.187 alin. (21) din Codul
fiscal

11.2.1.12. Pentru citarea/aducerea la cunoştinţă a actelor SFS contribuabililor nespecificați
la art.187 alin. (2 1) din Codul fiscal, persoana responsabilă de întocmirea citației/aducerea la
cunoştinţă a actului emis de SFS va asigura transmiterea documentelor respective prin poștă cu
scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau va înmâna actul unui angajat din administraţia, din
oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.
Actul va fi expediat la adresa juridică a persoanei juridice.

11.2.1.13. În cazul în care actul este înmânat unui angajat din administraţia, din oficiul sau
din secretariatul destinatarului, persoana care a primit documentele pentru a le transmite urmează să
semneze și să restituie avizul de primire.
11.2.1.14. Actul se consideră recepționat la data intrării acestuia în sediul persoanei juridice
sau la data înmânării unui angajat din administrație (din oficiul sau din secretariatul destinatarului)
pentru a fi transmise acestuia.
11.2.1.15. În cazul în care contribuabilul are înregistrată cutie poștală în cabinetul electronic
din SIA Dosarul electronic al contribuabilului, concomitent cu acţiunile specificate, persoana
responsabilă va asigura remiterea citației/actului pe adresa electronică.
11.2.1.16. În cazul în care înmânarea actului SFS către persoanele fizice sau juridice nu a
fost posibilă, actele SFS vor fi comunicate prin publicitate.

11.2.2. Comunicarea actelor prin publicitate
11.2.2.1. Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afișarea anunțului, concomitent, pe
panoul informativ de la sediul subdiviziunii SFS la care se deservește contribuabilul (DDF), precum
și la sediul SFS din mun. Chișinău şi pe pagina web a SFS în care se menționează, că a fost emis actul
SFS/citația pe numele destinatarului.

! Actul SFS comunicat prin publicitate, se consideră comunicat după expirarea a 15 zile de la
data afișării anunțului.
11.2.2.2. Comunicarea prin publicitate prin plasarea pe panoul informativ a anunțului
despre emiterea actului sau a citației SFS, se va realiza prin următoarele acțiuni:
a) Persoanele care urmează să comunice prin publicitate vor prezenta persoanei responsabile
din subdiviziunea corespunzătoare pentru comunicarea prin publicitate conform prevederilor art. 129
1
din Codul fiscal (furnizor de informaţii desemnat conform Ordinului SFS nr.500 din 26.09.2018)
anunțul/citația coordonate cu şeful subdiviziunii structurale din care fac parte;
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b) Furnizorul de informaţii din subdiviziunea corespunzătoare, în aceeași zi cu recepţionarea
anunțului/citației, va asigura plasarea acestuia/acesteia la sediul subdiviziunii la care se deservește
contribuabilul (DDF) pe panoul informativ destinat pentru comunicarea prin publicitate;
c) Concomitent cu plasarea anunțului/citației pe panoul informativ, furnizorul de informaţii va
asigura remiterea acesteia/acestora pentru plasarea pe pagina web a SFS (http://sfs.md/ro/anunturi);
d) După expirarea a 20 de zile de la afişarea anunțului pe panoul informativ, furnizorul de
informaţii va retrage anunțul/citația de pe panou. Pe versoul anunțului/citației, furnizorul de
informaţii va înscrie data plasării anunțului/citației pe panou, data retragerii acestuia, va semna, va
indica data semnării și va îndosaria anunțul/citația în dosar special destinat păstrării
anunțurilor/citațiilor comunicate prin publicitate, aprobat ca dosar de nomenclator.
e) Furnizorul de informaţii va înregistra informaţia despre anunțurile/citațiile comunicate prin
publicitate în Registrul informaţiilor comunicate prin publicitate, conform anexei nr.11.6.
11.2.2.3. Comunicarea prin publicitate prin plasarea pe pagina web a SFS a anunțului
despre emiterea actului sau a citației SFS se realizează prin următoarele acțiuni:
a) Persoana responsabilă pentru comunicare, în baza informației prezentate, în aceeași zi cu
recepționarea informației, va întocmi cererea de prezentare a documentului spre publicare pe paginaweb în conformitate cu prevederile Ordinului SFS nr.285 din 26.05.2021 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind funcționarea, menținerea și administrarea paginilor-web ale Serviciului
Fiscal de Stat și va remite cererea în format pdf și word la adresa electronică dcsi@sfs.md, până la
orele 16:00.
b) Persoana responsabilă din cadrul DCSI va asigura plasarea informației pe pagina oficială a
SFS și va înregistra informația în Registrul electronic de evidență a cererilor destinate plasării
actelor SFS spre cunoștința contribuabililor;
Concomitent cu acțiunea de plasare pe pagina oficială a SFS, persoana responsabilă din cadrul
DCSI va asigura plasarea anunțului, citației la sediul SFS din mun. Chișinău pe panoul informativ
destinat pentru comunicarea prin publicitate;
11.2.2.4. După expirarea a 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina-web a SFS, persoana
responsabilă din cadrul DCSI va asigura retragerea anunțului de pe pagina web a SFS și de pe panoul
informativ de la sediul SFS din mun. Chișinău.
Anunțurile prin care se comunică actele emise de SFS, urmează a fi plasate pe pagina oficială
a SFS și pe panoul informativ se întocmesc conform modelelor din anexa nr.1, Ordinul SFS
469/2018.
Citația la SFS care urmează a fi plasată pe pagina oficială a SFS și pe panoul informativ se
întocmește conform anexei nr.2, Ordinul SFS 469/2018.
În cazul în care afișul va conține un singur anunț, modelul acestuia este stabilit în anexa nr.3,
Ordinul SFS 469/2018.
11.2.2.5. În cazul în care în aceeași zi urmează a fi plasate pe panou mai multe anunțuri pentru
comunicare prin publicitate, acestea vor fi plasate pe panoul informativ cumulativ pe o foaie,
împărțite pe compartimente, indicându-se data când se plasează anunțul.
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Anexa nr.1.1
Lista serviciilor publice prestate de către Serviciul Fiscal de Stat
https://sfs.md/ro/servicii

Nr.
d/o

nr.din
pașaportul
serviciilor

Denumirea completă a serviciului

Proprietarul
serviciului

SERVICII ELECTRONICE
1

10

2

11

3
4

16
21

5

22

6

24

7

25

8

27

9

28

10
11
12

29
30
31

13

33

Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documentele primare
Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în
mediul online
Înregistrarea on-line a contribuabililor
Asigurarea circulației facturilor fiscale electronice prin intermediul SIA ”e-Factura”
Includerea modelelor noi a echipamentelor de casă și de control în Registrul unic al
echipamentelor de casă și de control
Recepționarea și transmiterea rapoartelor electronice către SFS, CNAS, CNAM, BNS
prin ghișeul unic de raportare pentru persoane juridice
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget (CC 04 AEA) de către
autorități publice autorizate
Oferirea informațiilor avansate și succinte despre contribuabil
Prezentarea informațiilor despre obligațiile fiscale prin Contul curent al
contribuabilului
Restituirea impozitului pe venit achitat în plus
Prezentarea informației privind impozitul în baza fișei imobilului
Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni
Evidența resurselor umane ale entităților din sectorul bugetar în „Registrul electronic
al angajaților”

DGEF
DDI
DGMPF
DGMIT
DGMPF
DGMIT
DGMPF
DGMPF
DGMPF
DGMIT
DGMIT
DGMPF
DMRU

SERVICII FIZICE
14
15

2
3

16

4

17

5

18

6

19
20

7
8

21

9

22

12

23
24
25

13
20
32

26

Autorizației de utilizator final
Certificat de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele UE
Certificat de atribuire a codului fiscal/confirmare privind luarea la evidență
fiscală/Actul, prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în
Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP)
Certificat de rezidență (Forma 1-DTA17)
Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de către persoanele fizice
cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova
(Forma 4-DTA17)
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget (CC 04 AE)
Certificat privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica
Moldova (Forma 3-DTA17)
Confirmarea veniturilor obținute și obligațiile fiscale reținute/achitate din venitul
obținut în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova
Confirmarea privind reluarea prezentării dărilor de seamă fiscale
Soluția fiscală individuală anticipată
Certificatul privind sumele TVA achitate la buget aferent serviciilor de import

Confirmarea de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile
bancare din străinătate (Forma 2-CR22)

DGMIT
DEIF
DGMPF
DGMIT
DGMIT
DGMPF
DGMIT
DGMIT
DGMPF
DGMPF
DGEJ
DGMIT
DGMPF

SERVICII FIZICE/ELECTRONICE
27

1

28
29
30
31
32
33
34

14
15
17
18
19
23
26

Autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de
control/imprimantele fiscale
Formulare tipizate de documente primare cu regim special
Înregistrarea activității de prelucrare și/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor
Înregistrarea și sigilarea echipamentelor de casă și de control
Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
Patenta de întreprinzător
Recepționarea declarațiilor pe venit de la persoane fizice
Înregistrarea sau anularea în calitate de plătitor al TVA

DGMPF
DEF
DGMIT
DGMPF
DGMPF
DGMIT
DGMIT
DGMIT

Anexa nr.1.2
________________________________________________________________________________
(Competent authority/ Finanzamt/ Administration competente/ Autoritatea competentă) (Date/ Datum/ Date/Data)

CERTIFICATE OF STATUS OF TAXABLE PERSON
NACHWEIS DER EINTRAGUNG ALS STEUERPFLICHTIGER UNTERNEHMER
ATTESTATION D`ASSUJETISSEMENT A LA TVA
CERTIFICAT DE ATESTARE ÎN CALITATE DE PLĂTITOR TVA

This is to certify that
Hiermit wird bescheinigt, dass
Le service designe ci-dessus certifie
Se certifică că
________________________________________________________________________________
(Company name/ Name, Vorname bzv. Firmenname/ Nom de la societe, raison sociale/ Denumirea companiei)

________________________________________________________________________________
(Address/ Anschrift, Sitz/ Adresse / Adresa)

________________________________________________________________________________
(Nature of business/ Art der Tatigkeit oder Gewerbezweig/ Nature de l`activite/ Genul de activitate)

is registered for VAT under the following business reference number:
als Umsatzsteuerpflichtiger unter folgender Steuernummer eingetragen ist:
est assujetti a la taxe sur la valeur ajoutee sous le numero d`identification suivant:
este înregistrat în calitate de plătitor TVA cu următorul număr de identificare:
________________________________________________________________________________

______________________________
Official stamp (ORIGINAL)
Dienststempel (IM ORIGINAL)
Cachet du service (ORIGINAL)
Ştampila (ORIGINAL)

Signature, name and grade (ORIGINAL)
Unterschrift des Finanzbeamten (IM ORIGINAL)
Signature, nom et function (ORIGINAL)
Semnatura, nume şi prenume, funcţia
(ORIGINAL)

Anexa nr.1.3

CERTIFICAT
Nr._____ din _______________20___
privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
Eliberat subiectului impozabil cu TVA____________________________________________
(denumirea agentului economic, cod fiscal, cod TVA)

Se confirmă că deţinătorul acestui Certificat nu a beneficiat de restituirea TVA aferentă exportului
de mărfuri, efectuat în baza Declaraţiilor vamale: ________________________________
(numărul, data)

Şef/Şef adjunct DGControl/DGCM
____________________________

_________________________

(semnătura)

(numele, prenumele)
L. Ş

Anexa nr.1.4

Solicitare de eliberare a
Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
__________________20__
de la ____________________________________________________________________________
Rog să confirmaţi faptul că pentru exportul de mărfuri efectuat în baza Declaraţiilor vamale și invoicelor (pentru exporturile în baza declarațiilor vamale periodice):
________________________________________________________________________________
(numărul, data DV de export, după caz se indică nr. și data invoice-urilor la solicitarea confirmării în cazul exportului în baza
declarației vamale periodice)

nu a fost restituită TVA.
_________________________
(numele, prenumele, semnătura)
L. Ş

Anexa nr.1.5
Forma CVR
ANTET SFS
CONFIRMARE
nr._______ din ___________________
(data, luna, anul)

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat confirmă, că cetăţeanul Republicii Moldova
_______________________________________________________________________________,
(numele, prenumele)

născut la _________________, cu numărul de identificare _________________________________
(data, luna, anul)

(codul fiscal/ IDNP)

conform datelor din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, la situaţia din __________
(data,luna,anul)

a obţinut venituri şi i-au fost reţinute obligaţii fiscale din venitul obţinut în conformitate cu legislaţia în
vigoare, după cum urmează:
Perioada/
Anul

Venit obţinut (total)
lei (MDL)

Obligaţii fiscale reţinute/achitate din venitul obţinut

______________
altă valută *

lei (MDL)

______________
altă valută

20__
20__
20__
...

La situaţia din _____________________, cetăţeanul nominalizat nu înregistrează/înregistrează
(data, luna, anul)

________________________________________________ restanţă faţă de bugetul public naţional.
(se indică suma (lei) şi/sau altă valută conform ratei oficiale la data emiterii confirmării)

Confirmarea este eliberată pentru a fi prezentată organului solicitant.
Menţiune: Pensiile, ajutoarele sociale şi alte venituri neimpozabile nu sunt incluse în prezenta confirmare

______________ __________________ ______________ _______________________________
(funcţia persoanei
responsabile)

(denumirea
subdiviziunii SFS)

Semnătura

(numele, prenumele)

L.Ş.
* suma în altă valută se indică conform ratei oficiale medii de schimb stabilite de Banca Naţională a Moldovei (curs valutar) pentru perioada de
gestiune (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb).

Form CVR
Antet SFS

CONFIRMATION
nr._______ dated ___________________
(date, month, year)

Herewith, the State Tax Service confirms that the citizen of the Republic of Moldova
______________, born at _____________, identity number _____________, according to the data
(name, surname)

(date, month, year)

(TIN)

from the State Tax Service Informational System, earned income and have been retained tax
liabilities from obtained income in accordance with the (in force) legislation, as follows at the
situation of ______________:
(date, month, year)

Period/Year

Earned income (net)
lei
__________________
(MDL)
another currency

lei
(MDL)

Paid/withheld tax liabilities
____________________
another currency

20__

20__
20__
...
At the situation dated _________________, the nominated citizen does not register/registers
(date, month, year)

____________________________________________________________________ arrears to the
(is indicated the amount (lei) and/or another currency according to the official rate at the date of issuing of confirmation)

national public budget.
Confirmation is issued for submission to the requesting authority.
Note: Pensions, social allowances and other non-taxable incomes are not included in this confirmation.

___________________ ____________________ ____________ __________________________
(function of the
responsible person)

(name of the
STS subdivision)

Signature

(name, surname)

S.P.
__________________
*the amount in another currency shall be indicated according to the official average exchange rate established by the National Bank
of Moldova (exchange rate) for management period (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb).

Anexa nr.1.6
Forma CLV
ANTETUL SFS
CONFIRMARE
nr._______ din _______________
(data, luna, anul)

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat confirmă, că cetăţeanul Republicii Moldova
____________________, născut la ___________, cu numărul de identificare _______________________
(numele, prenumele)

(data, luna, anul)

(codul fiscal/ IDNP)

conform datelor din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, nu a obţinut venituri pentru anul 20_.
La situaţia din ____________, cetăţeanul nominalizat nu înregistrează/înregistrează ______________
(se indică suma)

(data, luna, anul)

restanţe faţă de bugetul public naţional.
Confirmarea este eliberată pentru a fi prezentată organului solicitant.
Menţiune: Pensiile, ajutoarele sociale şi alte venituri neimpozabile nu sunt incluse în prezenta confirmare.

________________

____________________

_______________

_________________________

(funcţia persoanei
responsabile)

(denumirea
subdiviziunii SFS)

Semnătura

(numele, prenumele)

L.Ş.

Form CLV

ANTET SFS
CONFIRMATION
nr.____ dated _____________________

(date, month, year)

Herewith, the State Tax Service confirms that the citizen of the Republic of Moldova
_________________, born at __________________, identity number __________________,
(name, surname)

(date, month, year)

(TIN)

according to the data from the State Tax Service Informational System, has not earned income for the
year 20___.
At the situation dated _________________, the nominated citizen does not register/registers
(date, month, year)

_______________________________ arrears to the national public budget.
(is indicated the amount)

Confirmation is issued for submission to the requesting authority.
Note: Pensions, social allowances and other non-taxable incomes are not included in this confirmation.

________________ ____________________ _____________ ___________________________
(function of the
responsible person)

(name of the
STS subdivision)

Signature

S.P.

(name, surname)

Anexa nr.1.7

ANTET SFS

CERERE
nr.________ din _______________
*Solicitantul _______________________________________________________________
(nume, prenume, cod fiscal/IDNP)

Datele buletinului solicitantului _________________________________________________
(seria, numărul, data eliberării, nr.Oficiului)

Datele procurii autentificate ____________________________________________________
(numărul, data eliberării, alte date)

*Titularul__________________________________________________________________
(nume, prenume, cod fiscal)

Datele buletinului titularului ___________________________________________________
(seria, numărul, data eliberării, nr.Oficiului)

Rog eliberarea confirmării veniturilor impozabile declarate ale Titularului pentru perioada
fiscală (anul):

______________________

________________

Solicitantul (nume, prenume)

Data depunerii

____________________
*
Notă: În caz că cererea este solicitată de către Titular, în rubricile “Solicitant”-ului şi “Titular”-ului informaţia va fi
identică, iar rubrica “Datele procurii autentificate” nu se completează.

ANTET SFS
REQUEST
nr.________ dated _____________
*Applicant_________________________________________________________________
(name, surname, TIN)

Data concerning the applicant′s identity card _______________________________________
(serial number, date of issue, office no.)

Data concerning the authenticated power of attorney _________________________________
(nr., date of issue, other data)

*Owner___________________________________________________________________
(name, surname, TIN)

Data concerning the owner′s identity card ______________________________________
(serial number, date of issue, office no.)

Please issue the confirmation of the Owner′s declared taxable incomes for the tax period (year):

_________________________

___________________

The applicant (name, surname)

Date of submission

_______________________
*Note: If the request is demanded by the owner, in the "Applicant" and "Owner" fields the information will be identical and the "Data concerning
the authenticated power of attorney " field will not be filled in.

Anexa nr.2.1
________________________________
(denumirea subdiviziunii SFS)
Cerere
privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
şi/sau restituirea mijloacelor băneşti
nr._____________ din ____________________________________
(numărul şi data cererii, conform corespondenței de ieşire a contribuabilului)
Contribuabilul______________________________________________________________________
(denumirea/numele, prenumele contribuabilului)

codul fiscal _________________ date de contact __________________________________________
adresa ____________________________________________________________________________
solicită utilizarea sumei de ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(cuantumul total al sumei plătite în plus sau a sumei, care conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită, cu cifre şi litere)

după cum urmează:
1. În contul stingerii obligaţiilor fiscale şi/sau viitoarelor obligaţii fiscale:
Suma plătită în plus sau care urmează a fi
restituită conform legislaţiei fiscale
Codul
Codul
Subdivi- Suma
clasificaţiei
localităţii
ziunea
(lei)
economice

Utilizarea în contul stingerii obligaţiilor fiscale/viitoarelor
obligaţii
Codul
Codul
SubdiviSuma (lei)
clasificaţiei
localităţii ziunea
plăţi de majorări de
economice
bază/
întîrziere
amenzi

Total

Total

2. Restituirea mijloacelor băneşti:
Suma plătită în plus sau care urmează a
fi restituită conform legislaţiei fiscale
Codul clasificaţiei economice Codul localităţii
Subdiviziunea

Restituirea mijloacelor se efectuează*
Suma (lei)

la contul bancar

în numerar
X

* Se va bifa opţiunea de restituire a mijloacelor – la contul bancar sau în numerar. În cazul opţiunii de restituire la contul bancar, se va indica codul IBAN.

La cerere sînt anexate următoarele documente (se va indica denumirea, numărul şi data documentelor care confirmă
faptul achitării în plus a sumelor la buget sau dreptul la restituire, numărul de file, alte date după necesitate):
1.__________________________________________________________________________________;
2.__________________________________________________________________________________;
3.__________________________________________________________________________________;
4.__________________________________________________________________________________;
5.__________________________________________________________________________________.

_________________________
(semnătura persoanei responsabile

Menţiunea Serviciului Fiscal de Stat
despre recepţionarea cererii

a contribuabilului)

Anexa nr.2.2
APROB
___________________________
(denumirea subdiviziunii SFS)

___________________________
(semnătura)

L.Ş.
___________________________
(data)

Decizie
privind compensarea obligaţiei fiscale
nr.________ din _________________

În temeiul prevederilor art.175 alin.2 din Codul fiscal, se compensează obligaţiile fiscale scadente şi neachitate de
către contribuabilul _____________________________________________________________________
(denumirea/numele, prenumele contribuabilului)

codul fiscal
adresa

_______________________________

____________________________________________________________________________

după cum urmează:
Suma plătită în plus din care se compensează
obligaţiile fiscale neachitate
Codul
Codul SubdiviSuma (lei)
clasificalocali- ziunea
plăţi de
majorări
ţiei
tăţii
bază/
de întîrzieconomiamenzi
ere
ce

Obligaţiile fiscale care se sting prin compensare
Codul
Clasificaţiei–
economice

Total

Decizie întocmită de:
Subdiviziunea SFS ____________________________
Nume, prenume ______________________________
Funcţia deţinută______________________________

Codul
Subdivilocalităţii ziunea

Total

Suma (lei)
plăţi de
majorări
bază/
de
amenzi
întîrziere

Semnătura __________________________________

Anexa nr.2.3

APROB
___________________________
(denumirea subdiviziunii SFS)

__________________________
(semnătura)

L.Ş.
__________________________
(data)

Calculul dobînzii
nr._____ din _________________ 20____
Contribuabilul ____________________________________ codul fiscal________________________
(denumirea/numele, prenumele)

1.

Data prezentării cererii privind restituirea mijloacelor

_________________________

2.

Data executării documentului de plată

_________________________

3.

Numărul de zile de la data prezentării cererii privind restituirea mijloacelor
şi data executării documentului de plată cu depăşirea termenului
reglementat de Codul fiscal

4.

Rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca
Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de
gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt

__________________________

__________________________

5.

Mărimea dobînzii pentru o zi de întîrziere (rîndul 4/365 de zile)

__________________________

6.

Suma restituită cu întîrziere (lei)

__________________________

7.

Cuantumul dobînzii către plată (rîndul 3 x rîndul 5 x rîndul 6)

__________________________

Executor ___________________ (________________________________)
(semnătura)

(numele, prenumele funcţionarului fiscal)

Înregistrat în Registrul calculelor dobînzilor cu nr.________________

Anexa nr.2.4
_______________________________
(denumirea subdiviziunii SFS)

Registrul calculelor dobînzilor
Nr. Data aprobării
crt.
calculului
1.
2.
3.
4.
5.

Codul fiscal

Denumirea
contribuabilului

Cuantumul
dobînzii către
plată (lei)

Menţiune despre documentul de
plată transmis spre executare
(numărul, data)

Anexa nr.2.5
(pe antetul organului cu atribuţii de administrare fiscală)
Decizie
nr.__________ din _______________ 20___
privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei
termen de prescripţie a expirat
Subsemnatul,_________________________________________________,______________________________________,
(numele, prenumele, funcţia)

(denumirea organului)

examinînd _________________________________________________________________________________________________
(se indică documentele care confirmă expirarea/suspendarea termenului de prescripţie)

şi în corespundere cu art.173, 265 din Codul fiscal,
DECID:
a stinge prin prescripţie obligaţia fiscală în sumă totală de _______________/_________________________lei,
(suma cu cifre)

(suma cu litere)

pentru contribuabilul _____________________________________________________________________________________
denumirea (numele, prenumele), codul fiscal

Codul clasificaţiei
economice

Data
stingerii

Total

L.Ş.

__________

Obligaţia fiscală (lei)
plăţi de
majorare de
amendă
bază
întîrziere

Total

__________________
(funcţia)

(semnătura)

_________________________
(numele, prenumele)

Anexa nr.2.6
(pe antetul autorităţii)
Decizia
Consiliului local __________________
(denumirea localităţii)

nr.___ din ________________ 20___
privind stingerea obligaţiei fiscale
al cărei termen de prescripţie a expirat
Consiliul local ______________________________________________________________,
(denumirea localităţii)

examinînd ______________________________________________________________________
(se indică documentele care confirmă expirarea/suspendarea termenului de prescripţie)

şi în corespundere cu art.173, 265 din Codul fiscal,
DECIDE:
a stinge prin prescripţie obligaţia fiscală în sumă totală de ____________/ _________________lei,
(suma cu cifre)

(suma cu litere)

pentru contribuabilul _____________________________________________________________
denumirea (numele, prenumele), codul fiscal

Codul clasificaţiei economice Data stingerii Total

Obligaţia fiscală (lei)
plăţi de bază majorare de întîrziere amendă

Total
Preşedintele şedinţei

________________________
(semnătura, numele, prenumele)

________________________
Secretarul Consiliului local
L.Ş.

(semnătura, numele, prenumele)

Anexa nr.2.7
(pe antetul organului cu atribuţii de administrare fiscală)
Decizie
nr.__________ din _______________ 20___
privind stingerea prin prescripţie a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală şi a penalităţilor aferente acestora
Subsemnatul,_________________________________________________,______________________________________,
(numele, prenumele, funcţia)

(denumirea organului)

examinînd _________________________________________________________________________________________________
(se indică documentele care confirmă expirarea/suspendarea termenului de prescripţie)

şi în corespundere cu art.17 alin.(4) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593 din 26 decembrie 2002

DECID:

a stinge prin prescripţie primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă totală de
_____________________/_________________________lei,
(suma cu cifre)

(suma cu litere)

pentru contribuabilul _____________________________________________________________________________________
denumirea (numele, prenumele), codul fiscal

Codul clasificaţiei
economice

Data stingerii

Total

L.Ş.

__________

Prime de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală
(lei)

Majorare de întârziere
(lei)

122100
Total

__________________
(funcţia)

(semnătura)

_____________________
(numele, prenumele)

Anexa nr.2.8
(pe antetul organului cu atribuţii de administrare fiscală)
Act de constatare
Ca urmare a examinării informaţiei din cadrul Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de
Stat, SIA “Contul curent al contribuabilului”, la _____________________, pentru contribuabilul
______________________________________
(data, luna, anul)
denumirea (numele, prenumele)

_______________________, s-a constatat suma plătită care urmează a fi anulată.
(codul fiscal)

Motivul legal _________________

________________________________________

(codul)

Data
anulării

Codul statistic al
localităţii

(denumirea)

Codul
subdiviziunii

Clasificarea
bugetară

Suma plăţii Suma majorării
de bază
de întîrziere

Întocmit: __________________________________________________________________
(executorul: numele, prenumele şi funcţia)

____/________/______

_______________

(data întocmirii)

(semnătura)

Coordonat: _________________________________________________________________
(şeful subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, numele, prenumele)

____/________/______

_______________

(data întocmirii)

(semnătura)

L.Ş.

Anexa nr.2.9
(pe antetul organului cu atribuţii de administrare fiscală)
Decizie
nr.___ din __________________ 20___
privind suspendarea termenului de
prescripţie a obligaţiei fiscale
Subsemnatul,____________________________________,__________________________,
(numele, prenumele, funcţia)

(denumirea organului)

examinînd ______________________________________________________________________
(se indică documentele care confirmă suspendarea termenului de prescripţie)

şi în corespundere cu art.265 din Codul fiscal,
DECID:
Motivul: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
a suspenda termenul privind executarea silită a obligaţiei fiscale cu __________ zile pentru
contribuabilul
_______________________________________________________________________________
denumirea (numele, prenumele), codul fiscal

Codul clasificaţiei economice Data stingerii Total

Obligaţia fiscală (lei)
plăţi de bază
majorare de
întîrziere

amendă

Total
________________
(funcţia)

L.Ş.

_______________

__________________

(semnătura)

(numele, prenumele)

Anexa nr.2.10
(pe antetul organului cu atribuţii de administrare fiscală)

Decizia
Consiliului local ________________________
nr.___ din _________________ 20___
privind suspendarea termenului
de prescripţie a obligaţiei fiscale
Subsemnatul,___________________________________,___________________________,
(numele, prenumele, funcţia)

(denumirea organului)

examinînd ______________________________________________________________________
(se indică documentele care confirmă suspendarea termenului de prescripţie)

şi în corespundere cu art.265 din Codul fiscal,

DECID:
Motivul: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
a suspenda termenul privind executarea silită a obligaţiei fiscale cu ___________ zile pentru
contribuabilul
_______________________________________________________________________________
denumirea (numele, prenumele), codul fiscal

Codul clasificaţiei economice Data stingerii Total

Obligaţia fiscală (lei)
plăţi de bază majorare de întîrziere amendă

Total
Preşedintele şedinţei

______________________
(semnătura, numele, prenumele)

Secretarul Consiliului local

______________________
(semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.

Anexa nr.2.11
Registrul evidenţei deciziilor
privind stingerea/suspendarea termenului
de prescripţie a obligaţiei fiscale

Nr.
crt.

Denumirea
(numele,
prenumele)
contribuabilului

Codul fiscal al
contribuabilului

1

2

3

numărul

Total pe pagină
Total cumulativ

Obligaţia fiscală şi/sau suma
Responsabil de
plătită în plus conform deciziei
efectuarea
(lei)
înscrierii în
(se indică rîndul total din decizie) registru (numele,
prenumele,
Total
inclusiv
funcţia, data,
plăţi majorări amenzi
semnătura)
de
de
bază întîrziere
data

Decizia privind
stingerea/
suspendarea
termenului de
prescripţie a
obligaţiei fiscale

4

5

6

7

8

9

10

Anexa nr.2.12
Anexa nr.1 la Regulamentul aprobat prin
Ordinul IFPS nr.1108 din 07.12.2015

( antetul organului cu atribuţii de administrare fiscală)

DECIZIE
despre stingerea prin scădere a obligaţiilor fiscale
(inclusiv a căror executare silită este imposibilă)
şi luarea acestora la evidenţă specială
nr.______ din ________ 20__
Eu, ______________________________, ____________________________, ___________________________________
(numele, prenumele conducătorului organului)

(denumirea funcţiei deţinute)

(denumirea organului)

examinînd __________________________________________________________________________________________
(se indică nr., data documentului care confirmă imposibilitatea executării silite a obligaţiei fiscale)

__________________________________________________________________________________,
(se indică denumirea contribuabilului / după caz – numele, prenumele / codul fiscal)

în corespundere cu prevederile art.174 şi/sau art.206 din titlul V al Codului fiscal (de bifat necesarul din tabelul de mai jos),
Art.174 alin.(1)

Art.206 alin.(1) lit.(a)

Art.206 alin.(1) lit.c)

Art. 174 alin.(4)

Art.206 alin.(1) lit.b)

Art.206 alin.(1) lit.d)
Art.206 alin.(1) lit.e)

DECID:
1. A stinge prin scădere pentru contribuabilul:
cod fiscal ______________________________
denumirea (numele, prenumele)____________________________________________________
obligaţia fiscală faţă de BPN în sumă totală de _________________ lei.
Data scadenţei _________________________
Data/ termen de aflare la evidenţa specială, după caz, _________________
(lei)
Cod/paragraf
al clasificaţiei
bugetare

Bugetul

TOTAL

Obligaţia fiscală
plăţi de bază
penalitate

amendă

2. Obligaţia fiscală indicată la punctul 1 se înscrie în Registrul evidenţei speciale a obligaţiilor fiscale a căror executare este
imposibilă.
3. Excluderea obligaţiei fiscale din contul personal al contribuabilului se va efectua cu data emiterii prezentei decizii, iar
înscrierea în Registrul evidenţei speciale a obligaţiilor fiscale a căror executare este imposibilă se va efectua nu mai târziu
de ziua lucrătoare imediat următoare zilei emiterii Deciziei.

___________________________________
(denumirea funcţiei conducătorului
cu atribuţii de administrare fiscală)

L.Ș.

__________
(semnătura)

________________
(numele, prenumele)

Anexa nr.2.13
Anexa nr.1A la Regulamentul aprobat prin
Ordinul IFPS nr.1108 din 07.12.2015

(antetul organului cu atribuţii de administrare fiscală)

DECIZIE
nr.________________ din ________20__
privind restabilirea din evidenţa specială a sumelor
obligaţiilor fiscale stinse prin scădere conform Deciziei
nr.

din

Eu, _____________________________, ____________________, _________________
(numele, prenumele conducătorului organului ) (denumirea funcţiei deţinute ) (denumirea organului)

examinînd ____________________________________________________________________
(se indică nr., data documentului)

_____________________________________________________________________________
(se indică denumirea contribuabilului /după caz – numele, prenumele / codul fiscal)

în corespundere cu prevederile art.186 şi/sau art.206 din titlul V al Codului fiscal,
DECID:
1. A restabili/anula (de bifat opţiunea) pentru contribuabilul:
cod fiscal ______________________________
denumirea (numele, prenumele)________________________
obligaţia fiscală faţă de BPN în sumă totală de _________________ lei.
Restabilire integrală cu anulare

Restabilire parţială cu anulare

Restabilire integrală cu anulare

Restabilire parţială cu anulare

Cod/paragraf
al clasificaţiei
bugetare

Bugetul

TOTAL

Obligaţia fiscală
plăţi de bază
penalitate

amendă

2. Obligaţia fiscală indicată la punctul 1 se înscrie în Registrul evidenţei speciale a obligaţiilor fiscale a
căror executare este imposibilă.
3. Restabilirea obligaţiei fiscale din contul personal al contribuabilului se va efectua cu data emiterii
prezentei decizii, iar înscrierea în Registrul evidenţei speciale a obligaţiilor fiscale a căror executare este
imposibilă se va efectua nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei emiterii Deciziei.

______________________________________
Ș.

L.

__________

_______________

(semnătura)

(numele, prenumele)

(denumirea funcţiei conducătorului
cu atribuţii de administrare fiscală)

Anexa nr.2.14
Anexa nr.2 la Regulamentul aprobat prin
Ordinul IFPS nr.1108 din 07.12.2015

Registrul evidenţei deciziilor privind luarea la evidenţă specială
(Modul de iniţiere şi completare)
ANUL 20_____
DDF _____________________
Informaţie cumulativă la situaţia din 31.12.20 _____ (include perioada 01.01.20_____ 31.12.20___) (se vor trece
soldul din registrul anterior)
Partea I
(soldul iniţial/suma de control)
Numărul deciziilor adoptate de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat ______________;
Nr. contribuabililor ale cărora obligaţii fiscale au fost luate la evidenţă specială ____________;
Suma totală a obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială (conform deciziilor) _________ lei
Partea II
Nr.
crt.

1
1

Data
înscrierii în
registrul
privind
luarea/rest
abilirea la
evidenţă
specială

Data
adoptării
deciziei
privind
luarea/rest
abilirea la
evidenţă
specială

Codul
fiscal
al
contri
buabil
ului

Denu
mirea
contri
buabil
ului

Suma
pe
decizie
TOTAL (lei)

2

3

4

5

6

la FAOAM

Codul
motiv
ului

Numele,
prenumele
persoanei
responsabi
le de
efectuarea
înscrierilor

Menţiuni
(inclusiv
termenul
de
păstrare)

10

11

12

13

inclusiv

la BS

7

la BL

8

la BASS

9

Total:
0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

Inclusiv:

0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

Inclusiv:
penalităţi
0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

Inclusiv:
amenzi
0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

Plăţi de bază
0000000.00

2

Total
Inclusiv:
Plăţi de bază
Inclusiv:
penalităţi
Inclusiv:
amenzi

3
4
15
Total pe trimestrul I

Total:
0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

x

x

x

Inclusiv:

0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

Inclusiv:
penalităţi
0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

Inclusiv:
amenzi
0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

0000000.00

TOTAL pe trimestrul II

x

x

x

TOTAL pe semestrul I

x

x

x

TOTAL pe trimestrul III

x

x

x

TOTAL pe 9 luni

x

x

x

TOTAL pe trimestrul IV

x

x

x

TOTAL pe anul ______

x

x

x

plăţi de bază
0000000.00

Partea III
(soldul final/suma de control)
Numărul deciziilor adoptate de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat ____________________;
Nr. contribuabililor ale cărora obligaţii fiscale au fost luate la evidenţă specială _________________;
Suma totală a obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială (conform deciziilor) _________________ lei

Data ____________

_________________________________
(Numele persoanei responsabile)

Anexa nr.2.15
Anexa nr.5 la Regulamentul aprobat prin
Ordinul IFPS nr.1108 din 07.12.2015

Raport
privind sumele obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială
conform deciziilor emise de către SFS __________________
pe parcursul anului __________ la situaţia din ___________

Luate la evidență specială pe
parcursul periodei

TOTAL

Şef al subdiviziunii ___________________________________
Executor ____________________________

14

Amenzi

Plăți de bază
13

15

16=1+
6-11

17=2+
7-12

Amenzi

12

Majorare de întârziere

11

Suma, total

10

nr.contrib.

9

Plăți de bază

8

Suma, total

7

Inclusiv

nr.contrib.

6

Sold la sfârșitul perioadei

Inclusiv

Amenzi

5

Plăți de bază

4

Suma, total

3

nr.contrib.

Amenzi

2

Majorare de întârziere

1

Inclusiv

Plăți de bază

B

Suma, total

A

nr.contrib.

Inclusiv

Scoase de la evidență specială pe
parcursul perioadei

Majorare de întârziere

Sold la începutul anului

Cod
buget

Majorare de întârziere

Cod
oficiu

18=3+
8-13

19=4+
9-14

20=5+
10-15

Anexa nr.2.16
Anexa 2 la Instrucţiunea aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14.03.2014

LISTA
tranzacţiilor utilizate în sistemul informaţional automatizat “Contul curent al contribuabililor”
Nr.
d/o

Cod

Denumire tranzacţie

tranz
acţie

Cont de
evidenţă

Tipul plăţii

Sursă de
informaţie

Transfer
termen
de plată

Tip
tranzacţie/
operație*

1

P101

Calculat (+)/ Micşorat (-)
plată de bază pe dare de
seamă

Debit

plată de bază

document emis
de contribuabil

Da

01,05

2

P201

Calculat (+)/ Micşorat (-)
plată de bază pe decizia
organului fiscal

Debit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

17,18

3

P301

Calculat (+)/ Micşorat (-)
plată de bază pe decizia altui
organ de control

Debit

plată de bază

document emis
de altă
autoritate cu
funcție de
control

Da

4

M201

Calculat (+)/ Micşorat (-)
majorare de întîrziere pe
decizia organului fiscal

Debit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

5

M301

Calculat (+)/ Micşorat (-)
majorare de întîrziere pe
decizia altui organ de control

Debit

majorare de
întârziere

document emis
de altă
autoritate cu
funcție de
control

Da

6

M401

Calculat (+)/ Micşorat (-)
majorare de întîrziere de
sistem

Debit

majorare de
întârziere

calculat de
sistem

Da

PC

7

A201

Calculat (+)/ Micşorat (-)
amendă pe decizia organului
fiscal

Debit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

25, 29

8

A301

Calculat (+)/ Micşorat (-)
amendă pe decizia altui organ
de control

Debit

amenda

document emis
de altă
autoritate cu
funcție de
control

Da

9

P102

Achitat plată de bază

Credit

plată de bază

document emis
de contribuabil

Da

10

P202

Achitat (+)/ Restituit (-) plată
de
bază

Credit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

11

M102

Achitat majorare de întîrziere

Credit

majorare de
întârziere

document emis
de contribuabil

Da

07

12

M202

Achitat (+)/ Restituit (-)
majorare de întîrziere

Credit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

32

13

A102

Achitat amendă

Credit

amenda

document emis
de contribuabil

Da

23

11,12

06
08,RT,RD

14

A202

Achitat (+)/ Restituit (-)
amendă

Credit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

38

15

P203

Perceput prin ordin incaso
plată de bază

Credit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

II

16

M203

Perceput prin ordin incaso
majorare de întîrziere

Credit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

PI

17

A203

Perceput prin ordin incaso
amendă

Credit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

AI

18

P204

Perceput de la debitor prin
ordin incaso plată de bază

Credit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

57

19

M204

Perceput de la debitor prin
ordin incaso majorare de
întîrziere

Credit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

PF

20

A204

Perceput de la debitor prin
ordin incaso amendă

Credit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

AF

21

P205

Stins (+)/Utilizat (-) plată de
bază prin compensare fără
executare de casă

Credit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

ID,IU

22

M205

Stins (+)/Utilizat (-) majorare
de întîrziere prin compensare

Credit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

PD,PU

23

P206

Stins prin scădere (+)/
Restabilit (-) plată de bază

Credit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

58

24

M206

Stins prin scădere (+)/
Restabilit (-) majorare de
întîrziere

Credit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

FP

25

A206

Stins prin (+)/Restabilit (-)
scădere
amendă

Credit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

FS

26

P207

Stins prin prescripţie plată de
bază

Credit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

IE

27

M207

Stins prin prescripţie
majorare de întîrziere

Credit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

PE

28

A207

Stins prin prescripţie amendă

Credit

amenda

document emis
de

Da

AE

subdiviziunea
SFS
29

P208

Stins prin anulare plată de
bază

Credit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

IA

30

M208

Stins prin anulare majorare
de întîrziere

Credit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

PB

31

A208

Stins prin anulare amendă

Credit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

AA

32

P209

Amânat sau eşalonat cu
calcularea majorării de
întîrziere(-)/ Restabilit(+)
plăţi de bază

Debit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

33

M209

Amânat sau eşalonat (-)/
Restabilit
(+) majorare de întîrziere

Debit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

48,50, 49

34

A209

Amânat sau eşalonat (-)/
Restabilit
(+) amendă

Debit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

74,76, 75

35

P210

Acceptat restituire

Debit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

AR,DC

36

P211

Rezilierea contractului
aferent plaţi de bază
amânate/eşalonate

Debit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

37

M211

Rezilierea contractului
aferent majorării de întîrziere
amânate/eşalonate

Debit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

38

A211

Rezilierea contractului
aferent amenzilor
amânate/eşalonate

Debit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

39

P212

Bilanţ >>> pe Debit (+)/ pe
Credit (-) transmis plăţi de
bază

Debit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Nu

T0, IT,

40

M212

Bilanţ >>> pe Debit (+)/ pe
Credit (-) transmis majorare
de întîrziere

Debit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Nu

T2, PT

41

A212

Bilanţ >>> pe Debit (+)/ pe
Credit (-) transmis amendă

Debit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Nu

T3, AT

42

P219

Amânat sau eşalonat fără
calcularea majorării de
întîrziere (-)/
Restabilit(+) plăţi de bază

Debit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Da

45,47, 46

43

P213

Bilanţ <<< pe Debit (+)/ pe
Credit (-) primit plăţi de bază

Debit

plată de bază

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Nu

P0,IM,
Y1,Y5

44

M213

Bilanţ <<< pe Debit (+)/ pe
Credit (-) primit majorare de
întîrziere

Debit

majorare de
întârziere

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Nu

P2, PM, Y4

45

A213

Bilanţ <<< pe Debit (+)/ pe
Credit (-) primit amendă

Debit

amenda

document emis
de
subdiviziunea
SFS

Nu

P3,AM Y3

46

P412

Bilanţ >>> pe Debit (+)/ pe
Credit (-) transmis plăţi de
bază

Debit

plată de bază

calculat de
sistem

Nu

47

P413

Bilanţ <<< pe Debit (+)/ pe
Credit (-) primit plăţi de bază

Debit

plată de bază

calculat de
sistem

Nu

48

M412

Bilanţ >>> pe Debit (+)/ pe
Credit (-) transmis majorare
de întârziere

Debit

majorare de
întârziere

calculat de
sistem

Nu

49

M413

Bilanţ <<< pe Debit (+)/ pe
Credit (-) primit majorare de
întârziere

Debit

majorare de
întârziere

calculat de
sistem

Nu

50

A412

Bilanţ >>> pe Debit (+)/ pe
Credit (-) transmis amendă

Debit

amenda

calculat de
sistem

Nu

51

A413

Bilanţ <<< pe Debit (+)/ pe
Credit (-) primit amendă

Debit

amenda

calculat de
sistem

Nu

Anexa nr.2.17
LISTA
documentelor fiscale interne, utilizate de Serviciul Fiscal de Stat

Nr.
crt.

Cod formular

Denumirea documentului fiscal intern

1

F115

Decizie de modificare a obligaţiei fiscale

2

DFISC

Decizie de stingere a obligaţiei fiscale şi/sau anulare a sumelor plătite
în plus

3

CAD,
CADAUTO

Cerere de anulare a documentelor

4

CIR

Cerere de înscriere repetată a documentului

5

CRDA

Cerere de restabilire a documentului anulat

6

RC

Formularul privind rezultatele controlului

7

AR

Informaţie cu privire la evidenţa sumelor acceptate/confirmate spre
restituire

8

SCAD

Document fiscal de uz intern privind stingerea prin scădere şi luarea la
evidenţă specială (ES) a obligaţiei fiscale

9

PRS

Modificarea obligaţiei fiscale, trecute în calitate de prejudiciu, conform
documentelor executorii, inclusiv din succesiune, stabilite prin acte
executorii, altele, decât cele emise de Serviciul Fiscal de Stat

Anexa nr.2.18
LISTA
contribuabililor ale căror obligaţii fiscale cad sub
incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal
la situaţia din 31.12._____
Cod DDF

Nr.crt.

Codul fiscal

Denumirea
contribuabilului

Codul
subdiviziunii

Codul
statistic al
localităţii

Clasificaţia
economică

Total pe contribuabili
Total pe DDF

TOTAL pe SFS

Suma de control a documentului _______________________________________________________________________
(total plăţi de bază, majorări de întârziere, amenzi)

Inspector __________

___________________________

codul

Şef _______________________________
numele

_______________________________

numele

semnătura

_______________________________
semnătura

Buget

Stins plăţi de
bază,

Stins majorare
de întârziere,

lei

lei

Stins amenzi,
lei

Anexa nr.2.19
Formular DFISC
Decizie
de stingere a obligaţiilor fiscale şi/sau anulare a sumelor plătite în plus
metoda:

anulare

scădere

prescriţie

(bifaţi)

Data aplicării deciziei _________________________________
Subdiviziunea SFS ___________

___________________________________

codul

Motivul legal

denumirea

_____________

____________________________________

codul
Codul fiscal
Nr.crt.

descrierea
Denumirea
contribuabilului

Codul
subdiviziunii

Codul
statistic al
localităţii

Clasificaţia
economică

Buget

TOTAL

Suma de control a documentului _______________________________________________________________________
(total plăţi de bază, majorări de întârziere, amenzi)

Inspector __________

___________________________

codul

Şef _______________________________
numele

_______________________________

numele

semnătura

_______________________________
semnătura

Stins plăţi de bază,
lei

Stins majorare de
întârziere,
lei

Stins amenzi,
lei

Anexa nr.2.20
Formular DFISC
Forma DFISC pentru anulare centralizată a obligaţiilor conform art.172 alin.(3) din Codul fiscal
la situaţia din 31.12.__________
Data aplicării deciziei _________________________________
Subdiviziunea SFS ___________

___________________________________

codul

Motivul legal

_____________

denumirea

____________________________________

codul

Nr.crt.

Codul fiscal

descrierea

Denumirea
contribuabilului

Codul
subdiviziunii

Codul
statistic al
localităţii

Clasificaţia
economică

Buget

TOTAL

Suma de control a documentului _______________________________________________________________________
(total plăţi de bază, majorări de întârziere, amenzi)

Inspector __________

___________________________

codul

Şef _______________________________
numele

_______________________________

numele

semnătura

_______________________________
semnătura

Stins plăţi de bază,
lei

Stins majorare de
întârziere,
lei

Stins amenzi,
lei

Anexa nr.2.21
Informaţia
privind cuantumul restanţelor anulate în corespundere cu prevederile
art.172 alin.(3) din Codul fiscal în sistemele de evidenţă al SFS
Codul fiscal al contribuabilului_______________________
Denumirea contribuabilului_________________________

Nr.crt.

Cod
DDF

Codul
subdiviziunii

Codul
statistic al
localităţii

Clasificaţia
economică

Buget

Stins plăţi
de bază,

Stins majorare
de întârziere,

lei

lei

Stins amenzi,
lei

Total

Şef

_______________________________
semnătura

Anexa nr.2.22
LISTA
motivelor legale utilizate la completarea formularului DFISC „Decizie de stingere a obligaţiei fiscale şi/sau anulare a sumelor plătite în plus”
Codul
motivului
legal

Denumirea
motivului legal

Data reflectării
în SISFS

Actul
legislativ/normativ

Cazurile de utilizare

CF172/2

art.172 alin.(2)
din Codul fiscal

Data actului
organului de drept
sau judiciar

art.172 alin.(2) din
Codul fiscal

Anularea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor, se efectuează în baza actelor
organelor de drept şi judiciare privind radierea din Registrul fiscal de stat.

CF172/3

art.172 alin.(3)
din Codul fiscal

31 decembrie a
fiecărui an fiscal
de gestiune

art.172 alin.(3) din
Codul fiscal

Anularea restanțelor unui contribuabil (persoană fizică sau juridică) la plățile
reglementate de Codul fiscal, în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în
sistemul de evidență al SFS.

L313II/3

art.II alin.(3) din
Legea 313/2017

art.II alin.(3) din Legea
nr.313 din 22.12.2017
pentru modificarea și
completarea Legii
nr.1540/1998 privind
plata pentru poluarea
mediului

Anularea majorării de întârziere și amenzilor aplicate în raport cu persoanele juridice,
indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, și persoanele fizice
care desfășoară activitate de întreprinzător, care nu au declarat și/sau care nu au
achitat pentru perioada de gestiune a anului 2017 în termenele stabilite taxa pentru
mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru ambalajul și
mărfurile specificate în Legea nr.313 din 22.12.2017, cu condiția că contribuabilii au
depus dările de seamă și au achitat integral sumele taxei declarate în termen de până
la 25 februarie 2018 inclusiv.

CC8/2

Art.8 alin.(2) din
Codul
contravențional

Art.8 alin.(2) din Codul
contravențional

Anularea amenzilor contravenționale restante și/sau a celor achitate în plus la codurile ECO
143323 și 143325, urmare a intervenirii decesului contravenientului persoană fizică.

anulare

Metoda

Data decesului
persoanei fizice

prescr
ipţie

scădere

ALTE

Anularea obligaţiilor fiscale pentru alte cazuri, nespecificate în prezenta listă. Se va
utiliza doar cu acceptul din partea Direcţiei generale metodologie proceduri fiscale.

CF174.1

art.1741 din
Codul fiscal

CF173

Stins restanţa
prin prescripţie

Data deciziei
privind stingerea
obligaţiei fiscale

art.1741 din Codul fiscal

Stingerea simplificată a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor persoane fizice şi
juridice care practică activitate de întreprinzător în lipsa elementelor constitutive ale
infracţiunii de evaziune fiscală sau de pseudoactivitate de întreprinzător dacă
cumulativ sunt întrunite condiţiile specificate la art.1741 alin.(2) din Codul fiscal

art.173 din Codul fiscal

Stingerea obligaţiilor fiscale, determinate conform art.264 alin.(1), care nu au fost
stinse, inclusiv prin executare silită, în termenul prevăzut la art.265 alin.(1) din Codul
fiscal

CF266/3

Anulat plăţi în
plus prin
prescripţie

Data actului de
constatare a
sumelor plătite în
plus

art.266 alin.(3) din
Codul fiscal

Anularea sumelor plătite în plus sau sumelor care conform legislaţiei fiscale urmau a
fi restituite, pentru care nu au fost depuse cereri de compensare ori de restituire în
termenul prevăzut la art.266 alin.(1) din Codul fiscal

Anexa nr.2.23
Formular F115
Decizie
de modificare a obligaţiilor fiscale
Data adoptării deciziei _________________________________
Subdiviziunea SFS ___________

___________________________________

codul
Nr.crt.

Codul fiscal

denumirea
Denumirea

Codul
subdiviziunii

Codul
statistic al
localităţii

Clasificaţia
economică

TOTAL

Inspector __________

___________________________

codul

Şef _______________________________
numele

_______________________________

numele

semnătura

_______________________________
semnătura

Buget

Codul
tranzacţiei

Termen de
plată

Suma

Nr.doc.de
sistem care se
corectează

Notă

Anexa nr.2.24
Formular CAD

CERERE
de anulare a documentelor
Data cererii _________________________________
Subdiviziunea SFS ___________

___________________________________

codul

Numărul documentului în
sistem

Inspector __________
codul

denumirea

Tipul documentului

_____________________________________
numele, prenumele

Şef _______________________________________________________
numele, prenumele

Notă

_______________________________
semnătura

_______________________________
semnătura

Anexa nr.2.25
Formular CIR

CERERE
de înscriere repetată a documentului
Data cererii _________________________________
Subdiviziunea SFS ___________

___________________________________

codul

Numărul documentului în
sistem

Inspector __________
codul

denumirea

Tipul documentului

_____________________________________
numele, prenumele

Şef _______________________________________________________
numele, prenumele

Notă

_______________________________
semnătura

_______________________________
semnătura

Anexa nr.2.26
Formular CRDA
CERERE
de restabilire a documentului anulat
Data cererii _________________________________
Subdiviziunea SFS ________________

___________________________________

codul

denumirea

NDS al documentului fiscal care urmează a fi restabilit fiind anulat cu documentul
prezentat cu nerespectarea prevederilor art.188 alin.(4) din Codul fiscal

Inspector __________
codul

_____________________________________
numele, prenumele

Şef _______________________________________________________
numele, prenumele

_______________________________
semnătura

_______________________________
semnătura

Anexa nr.2.27

Formular SCAD
APROB
Data emiterii documentului ___________________
Şef/şef adjunct
____________________
Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat emitentă
(din raza de deservire a întreprinderii de bază) ___________ ___________________________
codul

denumirea

Document fiscal intern privind stingerea prin scădere
şi luarea la evidenţă specială (ES) a obligaţiei fiscale
a. Bifaţi operaţia în cazul luării la ES:
luarea la ES a obligaţiei
fiscale conform deciziei
Nr. _______________ şi
data______________

L

Data

Termen-limită de aflare

scadenţei

la ES

Motivul
legal

codul

descrierea (art. respectiv

motivului

al CF)

b. Completaţi datele despre contribuabil:
Codul fiscal

Denumirea
contribuabilului

c. Completaţi obligaţiile:*
Nr.
crt.

Codul subdiviziunii
Serviciului Fiscal de
Stat aferent obligaţiei

1

2

Codul
subdiviziunii
aferente
obligaţiei
3

Codul statistic
al localităţii
aferente
obligaţiei
4

Clasificaţia Buget Stins
Stins
economică
plăţi de majorare de
bază
întîrziere
(lei)
(lei)
5
6
7
8

Stins
sancţiuni
(lei)
9

TOTAL

d. Bifaţi operaţia în cazul restabilirii obligaţiei fiscale luate la ES şi înscrise în SI SFS conform documentului:
RI

restabilirea în
RIA
suma integrală
fără anulare

NDS

restabilirea în
RP
suma integrală
cu anulare

restabilirea în
cuantumul sumei
stinse, indicată la
pct.3, fără anulare

RPA

Data restabilirii

e. Suma de control pe document ____________________________________________
total plăţi de bază, penalitate, amendă
___________________________ _________________
codul
nume, prenume
semnătură
*
(nu se vor completa obligaţiile în cazul bifării operaţiilor RI şi RIA)

6. Inspector __________

restabilirea în
cuantumul sumei
stinse, indicată la
pct.3, cu anulare

Anexa nr.2.28
Motivele legale pentru metoda SCAD pot fi următoarele
Codul
motivului

174_1

Temeiul legal al
stingerii obligaţiei
fiscale prin metoda
SCAD
art. 174 alin.(1)

174_4

art.174 alin.(4)

206_1a

art. 206 alin.(1) lit.a)

206_1b

art. 206 alin.(1) lit.b)

206_1c

art. 206 alin.(1) lit.c)

206_1d

art. 206 alin.(1) lit.d)

206_1e

art.206 alin.(1) lit.e)

Conţinutul

Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere are loc în situaţiile în care
contribuabilul persoană fizică:
a) a decedat;
b) este declarat mort;
c) este declarat dispărut fără veste;
d) este declarat lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu
restrînsă.
Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere are loc în temeiul unei decizii a
conducerii organului cu atribuţii de administrare fiscală care administrează
obligaţia fiscală respectivă.
Stingerea obligaţiei fiscale a persoanei lichidate ce nu are succesori şi nu
posedă bunuri pasibile urmăririi.
Stingerea obligaţiilor fiscale în cazul în care stingerea ei prin executare silită
în conformitate cu prezentul cod este imposibilă în situaţia cînd persoana se
află în proces de lichidare (dizolvare) sau în procedură de insolvabilitate.
Stingerea obligaţiilor fiscale în cazul în care stingerea ei prin executare silită
în conformitate cu prezentul cod este imposibilă în situaţia cînd există act
judecătoresc ce suspendă executarea deciziei subdiviziunii Serviciului Fiscal
de Stat asupra cazului de încălcare fiscală sau de executare silită – pe
perioada valabilităţii actului de suspendare.
Stingerea obligaţiilor fiscale în cazul cînd stingerea ei prin executare silită în
conformitate cu prezentul cod este imposibilă. Conform situaţiei există actul
respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc potrivit
căruia perceperea restanţei este imposibilă sau există ordonanţă privind
intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător.
Stingerea obligaţiilor fiscale în cazul în care stingerea ei prin executare silită
în conformitate cu prezentul cod este imposibilă în situaţia cînd există
decizia subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat privind suspendarea
executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat (art.271
alin.(1) lit.d)) – pe perioada valabilităţii actului emis.

Anexa nr.2.29
Formular PRS

Modificarea obligaţiei fiscale, trecute în calitate de prejudiciu, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune,
stabilite prin acte executorii, altele, decât cele emise de Serviciul Fiscal de Stat
Tipul documentului:
(bifaţi)

primar
de corectare

NDS:

Data întocmirii formularului _______________ Numărul documentului ____________________
Subdiviziunea SFS__________ ___________________
(Cod DDF)

(Denumirea DDF)

Documentul executoriu _______________________________
(nr.__ din data__)

_____________________________
(Data transfer/preluare)
Răspundere
(bifaţi)

PARTEA I.
1
Codul fiscal

2
Denumirea
contribuabilului

3
Clasificaţia
economică
(cod ECO9

4
Cod
tranzacţie

5
Buget

6
Cod statistic
al localităţii

7
SUMA

1

3
......
X

X

X

Funcţionar fiscal ________ ____________________________
numele

Şef ________________________________
numele

9
Denumirea
contribuabilului

10
Cod statistic
al localităţii

X

X

11
SUMA

NOTĂ
12

1
2
3
4
........

2

cod

Partea II.
8
Cod fiscal

solitară

X

X

___________________
semnătura

______________________
semnătura

Notă: în cazul obligaţiilor aferente BASS, transferul/preluarea se va efectua de către CNAS în baza copiei documentului executoriu şi formularului PRS, care se va remite în adresa CNAS în termen
de 3 zile lucrătoare din data emiterii.

Anexa nr.2.30
Formular PRSA

Distribuirea sumei achitate la buget drept prejudiciu conform răspunderii subsidiare,
în mod solidar*, a părților implicate
Tipul documentului:
(bifaţi)

primar
de corectare

NDS:
(numărul documentului din sistem care se corectează)

Data întocmirii formularului ______________ Numărul documentului _________________________________
conform registrului de înregistrare a doc.în sistem

Subdiviziunea SFS__________ ___________________
(Cod DDF)

(Denumirea DDF)

I. Cu referință la documentul executoriu
(numărul documentului din sistem (NDS) a formularului PRS)

nr.______________ din _________________ în sumă de _________________, ______ lei;
II. Cu referință la documentul de plată
(numărul documentului din sistem (NDS) a documentului de plată)

contribuabilul plătitor IDNO/IDNP________________________________________;
denumirea/nume, prenume ______________________________________________;
Ordinul de plată nr. ________________ din __________________
în sumă __________________ lei;
III. Distribuirea sumei stinse:
n/o

1
1
2
3
4
…

Codul fiscal al
contribuabililor la care se
sting datoriile în mod
solidar
2

Inspector ________

Denumirea

Codul
statistic al
localității

SUMA

Notă

3

4

5

6

____________________________

codul

Şef ________________________________
numele, prenumele
*De care răspund în egală măsură și împreună mai multe persoane.

numele, prenumele

______________________
semnătura

___________________
semnătura

Anexa nr.2.31

Anexa 7.1 la Instrucţiunea aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14.03.2014

CC 04 AEA
CERTIFICAT
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional
Nr.
№

din
от

1. Destinaţia / Назначение

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный номер

Denumirea
Наименование

Adresa sediului de bază (strada, numărul)
Codul – Denumirea localităţii
Адрес основного месторасположения (улица, номер) Код – Наименование населенного пункта

3. Atestarea lipsei sau existenţei restanţelor conform datelor Sistemului informaţional automatizat / Подтверждение
отсутствия или наличия недоимки согласно данным Информационной автоматизированной системы
La data emiterii prezentului certificat restanţa faţă de bugetul public naţional constituie/ На дату выдачи данной
справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет: _____________ lei/лей.
Menţiunea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat /
Отметка подразделения Государственной налоговой службы
“În cazul în care contribuabilul consideră că suma neachitată a obligaţiilor faţă de buget, atestată la Compartimentul 3,
nu reprezintă restanţă, se va lua în consideraţie şi va avea prioritate certificatul emis de subdiviziunea Serviciului Fiscal
de Stat pentru situaţia curentă, cu indicarea sumei restanţei reale şi în limita termenului de valabilitate a acestuia./ В
случае если налогоплательщик считает, что неоплаченная сумма недоимки перед бюджетом, указанная в Разделе 3,
отражает неверную информацию, будет принято во внимание и будет иметь приоритет справка, выданная
подразделением Государственной налоговой службы на текущий момент, с указанием суммы фактической недоимки и
в пределах срока действия данной справки.”

______________
Este extras autorizat din Sistemul Informaţional al SFS SIA “Contul curent al contribuabilului”
//dd.ll.aaaa ora cc:mm.ss

Anexa nr.2.32

Anexa 7.2 la Instrucţiunea aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14.03.2014

CC 04 AE
CERTIFICAT
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional
Nr.
№

din
от

1. Destinaţia / Назначение

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea
Наименование

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный
номер

Adresa sediului de bază (strada, numărul)
Адрес основного месторасположения (улица,
номер)

Codul – Denumirea localităţii
Код – Наименование населенного пункта

3. Atestarea lipsei sau existenţei restanţelor conform datelor Sistemului informaţional
automatizat / Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данным
Информационной автоматизированной системы
La data emiterii prezentului certificat restanţa faţă de bugetul public naţional constituie/ На
дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
_____________ lei/лей.
4. Valabil pînă la / Действителен до _________
5. Autentificarea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение подразделения
Государственной налоговой службы
______________________________
Funcţia/Должность

L.Ș./М.П.
Executor: _______________________
Numele şi prenumele/Фамилия и имя

________________ __________________________
Semnătura/Подпись

Numele şi prenumele/Фамилия и имя

Anexa nr.2.33

Anexa 7.3 la Instrucţiunea aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14.03.2014

CC 04 CBM
CERTIFICAT
privind lipsa sau existenţa creanțelor bănești faţă de bugetul
public național calculate în baza mandatului de executare
Nr.
№

din
от

1. Destinatar / Получатель

2. Date despre contribuabil/ Информация о налогоплательщике

Denumirea
Наименование

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный номер

Adresa sediului de bază (strada, numărul)
Codul – Denumirea localității
Адрес основного месторасположения (улица, номер) Код – Наименование населенного пункта

3. Atestarea lipsei sau existenței creanțelor bănești faţă de bugetul public național calculate în baza mandatului
de executare conform datelor Sistemului informațional automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия денежных требований перед национальным публичным бюджетом,
рассчитанные на основе ордера на исполнение согласно данным Информационной автоматизированной
системы
La data emiterii prezentului certificat creanțele bănești faţă de bugetul public național calculate în baza
mandatului de executare constituie /
На дату выдачи данной справки, денежные требования перед национальным публичным бюджетом,
рассчитанные на основе ордера на исполнение составляют: _____________ lei/лей.
4. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat/ Подтверждение Государственной налоговой службы

______________________________
Funcţia/Должность

L.Ș./М.П.
Executor: _______________________
Numele şi prenumele/Фамилия и имя

________________ __________________________
Semnătura/Подпись

Numele şi prenumele/Фамилия и имя

Anexa nr.2.34

Anexa 8 la Instrucţiunea aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14.03.2014

CC 04 BI
Informaţie
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget
aferentă bunului/bunurilor impozabil/e ale persoanelor juridice
Nr.
№

din
от

1. Destinaţia / Назначение

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea
Наименование

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный номер

Adresa obiectului/bunului impozabil
(strada, numărul)
Адрес основного месторасположения
(улица, номер)

Codul şi denumirea localităţii
Код и наименование
населенного пункта

Codul
subdiviziunii
Код
подразделения

3. Atestarea lipsei sau existenţei restanţelor conform datelor Sistemului informaţional
automatizat / Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данным
Информационной автоматизированной системы
La data emiterii prezentei informaţii restanţa aferentă obiectului/bunului impozabil constituie/
На дату выдачи данной справки, недоимка перед бюджетом по имуществу, подлежащему
отчуждению/залогу составляет: _____________ lei/лей.
4. Valabil pînă la / Действителен до _________
5. Autentificarea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение подразделения
Государственной налоговой службы
______________________________
Funcţia/Должность

L.Ș./М.П.
Executor: _______________________
Numele şi prenumele/Фамилия и имя

________________ __________________________
Semnătura/Подпись

Numele şi prenumele/Фамилия и имя

Anexa nr.2.35

Anexa 9 la Instrucţiunea aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14.03.2014

CC 04 CET
INFORMAŢIE
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă la buget aferentă bunului (bunurilor) impozabil (e)
ale persoanelor fizice-cetăţeni
Nr.
№

din
от

1. Destinaţia / Назначение

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Nume, prenume
Фамилия, имя

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный
номер

Adresa obiectului/bunului impozabil (strada,
numărul)
Адрес объекта подлежащего отчуждению/залогу
(улица, номер)

Numărul cadastral*
Кадастровый номер

* - se completează în cazul înregistrarii în SIA «Cadastrul fiscal» / заполняется при регистрации в ИАС «Cadastrul fiscal.

3. Atestarea lipsei sau existenţei restanţelor/ Подтверждение отсутствия или наличия недоимки
La data emiterii prezentului certificat restanţa aferentă obiectului/bunului impozabil constituie/
На дату выдачи данной справки, недоимка перед бюджетом по имуществу, подлежащему
отчуждению/залогу составляет: _____________ lei/лей.
4. Valabil pînă la / Действителен до _________
5. Autentificarea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение подразделения
Государственной налоговой службы
______________________________
Funcţia/Должность

L.Ș./М.П.
Executor: _______________________
Numele şi prenumele/Фамилия и имя

________________ __________________________
Semnătura/Подпись

Numele şi prenumele/Фамилия и имя

Anexa nr.2.36

Anexa 12 la Instrucţiunea aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14.03.2014

CC 04 AE
Notă explicativă
la certificatul CC 04 AE
nr.XXXXXXXXXX din DD.LL.AAAA
solicitat de contribuabilul
_______________________________,

______________________

Denumirea

codul fiscal

Suma neachitată a obligaţiilor fiscale la bugetul public naţional de ______________lei este determinată
de următoarele motive:
Motivul
Codul şi denumirea motivului

Suma
pe motiv
(lei)

Nr.
documentului

Tranzacţiile
Data
Notă
documentului

Suma
restanţei
stinse
(lei)

La situaţia din DD.LL.AAAA restanţa faţă de bugetul public naţional constituie _____________lei.
Executor ____________________
(numele, prenumele, cod)

Anexa nr.2.37

Anexa 10 la Instrucţiunea aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14.03.2014

Tranzacţiile pasive
Informaţie privind contribuabilul
Cod fiscal:
Denumire Contribuabil:

Date privind emiterea
Data şi ora emiterii:
Emitent:
Utilizator emitent:

Codul Codul Clasi- Bugetul Data/
Data
Data
Num. Tipul şi
Suma
Numărul Codul
subUTA ficarea
Termenul deter- înscrierii
de
denumirea tranzacţiei
documen- formei
diviziunii
bugede plată minării documen- identi- tranzacţiei Debit Credit tului în
tară/
tului în ficare
sistem
Denusistem
mirea

Total

Anexa nr.2.38
Anexa nr.1 la Regulamentul privind lucrul cu contribuabilii restanțieri
și modul de conlucrare între subdiviziunile structurale ale SFS

(destinat contribuabililor restanțieri persoane juridice)
ANTET
„___” ______________ 202_ Nr.________/________

Denumirea, sediul,
adresa poștală a entității

Serviciul Fiscal de Stat informează că la situația din ___________, admiteți restanță față de
bugetul public național.
Pentru a putea fi consultată suma restanței urmează să accesați serviciul electronic „Contul
curent al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md.
Menționăm că termenul limită de achitare a obligațiilor fiscale a fost depășit. În acest sens,
solicităm respectuos achitarea obligațiilor fiscale restante față de bugetul public național în termen
restrâns. În caz contrar, Serviciul Fiscal de Stat va fi nevoit să aplice prevederile Codului fiscal în
partea ce ține de executarea silită a plăților.
În cazul în care obligațiile fiscale restante au fost achitate sau pentru orice alte informații, rugăm
să ne contactați la numărul de telefon _____________*, nr. __________** sau la adresa electronică
_____________***.

Cu respect,
Șef al Direcției

Ex: _________
Tel: ____________
Email: ______________

*Se va indica numărul de telefon al executorului scrisorii de conformare.
**Se va indica numărul de telefon din anticamera Direcției deservire fiscală.
***Se va indica poșta electronică oficială a Direcției deservire fiscală.

___________________

Anexa nr.2.39
Anexa nr.2 la Regulamentul privind lucrul cu contribuabilii restanțieri
și modul de conlucrare între subdiviziunile structurale ale SFS

Bună ziua!
Mă numesc Nume/prenume, funcția și subdiviziunea.
Aș dori să discut cu dl/dna __________, directorul/contabil șef a _____
Serviciul Fiscal de Stat, Vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu Sistemul Informațional
_________________ (denumirea agentului economic) la situația din ___________ înregistrează
obligații fiscale restante față de bugetul public național în sumă de _______ lei.
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare precum și în scopul stingerii obligațiilor
fiscale, solicităm respectuos achitarea restanței în regim de urgență.
În cazul neachitării benevole a restanței la buget, Serviciul Fiscal de Stat va fi nevoit să aplice
prevederile Codului fiscal în partea ce ține de executarea silită a plăților.

Anexa nr.2.40
Anexa nr.3 la Regulamentul privind lucrul cu contribuabilii restanțieri
și modul de conlucrare între subdiviziunile structurale ale SFS

(destinat contribuabililor restanțieri persoane fizice cetățeni)
ANTET
„___” ______________ 2021 Nr.________/________

Nume prenume
Adresa de domiciliu
Stimate contribuabil,
Serviciul Fiscal de Stat informează că, la situația din ___________, ați admis restanță față de
bugetul public național la_________(denumirea impozitului*) clasificația economică___________,
în sumă de __________ lei, inclusiv: plată de bază _______lei, majorare de întârziere ________ lei,
amendă________ lei.
Menționăm că termenul limită de achitare a obligațiilor fiscale a fost depășit. În acest sens,
solicităm respectuos achitarea obligațiilor fiscale restante față de bugetul public național în termen
restrâns la codul IBAN______________________.
Achitarea poate fi efectuată prin diverse modalități:
-

-

în numerar, la cea mai apropiată instituție financiară;
prin intermediul terminalelor de plată sau oficiului poștal;
on-line, prin intermediul paginii oficiale a SFS (www.sfs.md), compartimentul
,,Servicii”, categoria ,,persoane fizice”, subcompartimentul ,,Achitarea on-line a
impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” sau prin Serviciul
guvernamental de plăți electronice MPay (www.mpay.gov.md);
Internet Banking/aplicație mobilă a instituției financiare care Vă deservește.

În cazul în care obligațiile fiscale restante au fost achitate sau pentru orice alte informații, rugăm
să ne contactați la numărul de telefon _____________*, nr. __________** sau la adresa
electronică***.
Totodată, menționăm că, în cazul neachitării restanțelor la bugetul public național, Serviciul
Fiscal de Stat va fi nevoit să aplice prevederile Codului fiscal în partea ce ține de executarea silită a
plăților.
Cu respect,
Șef al Direcției

___________________

Ex: _________
Tel: ____________
Email: ______________
Acest document conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000118, înregistrate în Registrul de
evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi
efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea protecției datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011.

*Se va indica numărul de telefon al executorului scrisorii de conformare.
**Se va indica numărul de telefon din anticamera Direcției deservire fiscală.
***Se va indica poșta electronică oficială a Direcției deservire fiscală.

Anexa nr.2.41
Anexa nr. 4 la Regulamentul privind lucrul cu contribuabilii restanțieri
și modul de conlucrare între subdiviziunile structurale ale SFS

Lista obligațiilor fiscale restante față de care nu se vor aplica modalități de executare silită

nr.
crt.

Cod fiscal

Denumirea
contribuabilului

Sumele
pasibile
compensării

Sume
calculate în
rezultatul
controlului
(art. 252 din
CF)

1

2

3

4

5

Alte motive

Mențiuni

6

7

Anexa nr.2.42
Anexa nr. 6 la Regulamentul privind lucrul cu contribuabilii restanțieri
și modul de conlucrare între subdiviziunile structurale ale SFS

ANTET

Șefului DDF ___________
Dlui (Dnei) ______________________
Notă
privind examinarea posibilității stingerii obligațiilor fiscale prin compensare
Conform listei contribuabililor restanțieri recepționată de la DDF ___________ la data de
____________, contribuabilul ______________, c/f _______________, înregistrează restanță la
BPN față de care urmează a fi aplicate măsuri de executare silită în sumă de __________ lei (mii lei)
și concomitent sume pasibile compensării în sumă de __________ lei (mii lei).
În rezultatul examinării contului curent generalizat și detaliat al contribuabilului menționat s-a
identificat o supraplată în mărime de ________ lei (mii lei), inclusiv:
1. _________________ - ______________, formată în baza documentului(lor) de plată (după caz
(clasificația ECO)

(suma)

altor documente) nr. ___ din ___________.
2. _________________ - ______________, formată în baza documentului(lor) de plată (după caz
(clasificația ECO)

(suma)

altor documente) nr. ___ din ___________.
Astfel, intervenim cu rugămintea de a examina posibilitatea stingerii prin compensare a
obligației fiscale restante din contul supraplății identificate în Contul curent al contribuabilului.
În cazul imposibilității stingerii prin compensare a obligației fiscale, solicităm de a fi informați
prin intermediul poștei electronice în termen de 5 zile lucrătoare.

Cu respect,
Inspector _____

_______________________
(semnătura)

______________________
(numele, prenumele)

Tel: ____________
E-mail: ____________



La identificarea supraplăților pasibile compensării se va ține cont de impozitul pe venit din activitatea de
antreprenoriat achitat în rate conform anexei 8D la declarația VEN12.

Anexa nr.3.1
CERERE
de atribuire a codului fiscal (rezidenți) nr._______
Data
Capitolul l. Tipul cererii
1.1. De atribuire a codului fiscal
1.2. De modificare a datelor
1.3. De anulare a codului fiscal
Capitolul 2. Datele de evidentă
2.1 Numărul de înregistrare ___________________________________________________________________________
22 Data înregistrării _________________________________________________________________________________
2.3 Organul înregistrării ______________________________________________________________________________
2.4 Denumirea completă _____________________________________________________________________________
2.5 Denumirea scurtă ________________________________________________________________________________
(se completează până la 25 semne)
2.6 Adresa juridică (municipiu, oraș, comună) ____________________________________________________________
2.7 Strada _____________________ 2.8 Nr.________ 2.9 Bloc _________ 2.10 Apartament _______________________
2.11 Cod postal ____________2.12 Cod CUATM ____________________2.13 Tel. _____________________________
2.14 Fax ____________________________________ 2.15 Mobil ____________________________________________
2.16 Forma organizatorico-juridică a activității ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________ Cod_______________________
2.17 Tipul de proprietate ___________________________________________________ Cod ______________________
2.18 Indice (1 - autofinantare, 2 - bugetar, 3 - necomerciale) _________________________________________________
2.19 Persoană juridică (1 - da, 0 - nu) __________________________________________________________________
2.20 Codul CUIO ___________________________________________________________________________________
2.21 Subordonarea administrativă (conform clasificatorului organelor de conducere ale RM) _______________________
_______________________________________________________________________ Cod ______________________
a. Subordonarea (întreprinderea, organizarea ierarhic superioară) ____________________________________________
_______________________________________________________________________ Cod ______________________
b. Întreprinderea (organizația) din care a fost reorganizată __________________________________________________
_______________________________________________________________________ Cod ______________________
c. Genurile de activitate __________________________________________________ Cod _______________________
_______________________________________________________________________ Cod ______________________
_______________________________________________________________________ Cod ______________________
_______________________________________________________________________ Cod ______________________
2.25 Capitalul social ________________________________________________________________________________
2.26 Inclusiv: proprietate de stat _______________________________________________________________________
2.27 proprietate municipală___________________________________________________________________________
2.28 proprietate străină _______________________________________________________________________________
2.29 altă proprietate _________________________________________________________________________________
1) 2.30 Date despre administrator: denumire/numele, prenumele, cod IDNO/IDNP _______________________________
2.31 Data înregistrării ca administrator/data nașterii ________________________________________________________
2.32 Adresa (municipiu oraș, comună) __________________________________________________________________
2.33 Strada___________________________2.34 Nr._________2.35 Bloc ___________ 2.36 Apartament ____________
2.37 Cod poștal ______________________ 2.38 Tel. _____________________ 2.39 E-mail _______________________
2) 2.40 Date despre administrator: denumire/numele, prenumele, cod IDNO/IDNP _______________________________
2.41 Data înregistrării ca administrator/data nașterii ________________________________________________________
2.42 Adresa (municipiu oraș, comună) __________________________________________________________________
2.43 Strada___________________________2.44 Nr._________2.45 Bloc ___________ 2.46 Apartament ____________
2.47 Cod poștal ______________________ 2.48 Tel. _____________________ 2.49 E-mail _______________________

3) 2.50 ……………………………………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.60 Date despre contabil-șef: numele, prenumele, IDNP ___________________________________________________
2.61 Adresa (municipiu, oraș, comună) __________________________________________________________________
2.62 Strada _______________________________2.63 Nr. _______ 2.64 Bloc ________ 2.65 Apartament ____________
2.66 Cod postal ____________________ 2.67 Tel. _____________________ 2.68 E-mail _________________________
2.69 Fondatori: denumirea (numele, prenumele, IDNP) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1) 2.70 Data înregistrării ca fondator ____________________________________________________________________
2.71 Data retragerii din componența fondatoritor __________________________________________________________
2.72 Adresa (municipiu, oraș, comună) __________________________________________________________________
2.73 Strada _________________________________2.74 Nr._______ 2.75 Bloc ________ 2.76 Apartament __________
2.77 Cod poștal ___________________ 2.78 Tel. __________________ 2.79 E-mail _____________________________
2) 2.80 Data înregistrării ca fondator ____________________________________________________________________
2.81 Data retragerii din componența fondatoritor __________________________________________________________
2.82 Adresa (municipiu, oraș, comună) __________________________________________________________________
2.83 Strada _________________________________2.84 Nr._______ 2.85 Bloc ________ 2.86 Apartament __________
2.87 Cod poștal ___________________ 2.88 Tel. __________________ 2.89 E-mail _____________________________
3) 2.90 ……………………………………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Capitolul 3. Codul fiscal atribuit
3.1 Codul fiscal ________________________________3.2 Data atribuirii ______________________________________
CONFIRMĂM că datele incluse în Cererea prezentă sînt depline si veridice:
_________________________________________________________________________________________________
(numele, prenumele și semnătura conducătorului)

_________________________________________________________________________________________________
(numele, prenumele și semnătura contabilului-șef)

Data ___________________20___

Semnătura persoanei solicitante ______________________________

Semnătura persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii SFS __________________________________

Anexa nr.3.2
Anexa nr.2 la Instrucţiunea SFS
aprobată prin Ordinul nr.352 din 28.09.2017

CERERE
de atribuire a codului fiscal persoanelor străine/nerezidente,
altele decât persoanele fizice nr.____
Data ________/________/________
Capitolul I. Tipul cererii
1.1 De atribuire a codului fiscal
1.2 De modificare a datelor
1.3 De anulare a codului fiscal
Capitolul II. Date de identificare a contribuabilului
2.1 Organul înregistrării ____________________________________________________________________________
2.2 Denumirea completă (numele, prenumele cetăţeanului străin, apatridului, cod IDNP) ________________________
________________________________________________________________________________________________
2.3 Denumirea prescurtată __________________________________________________________________________
2.4 Forma organizatorico-juridică a activităţii _______________________________________ Cod________________
2.5 Forma de proprietate ________________________________________________________Cod________________
2.6 Genul principal de activitate __________________________________________________Cod________________
Capitolul III. Date privind sediul contribuabilului
3.1 Adresa juridică (municipiu, oraş, comună) __________________________________ Cod CUATM_____________
3.2 Strada ______________________________ Nr.______ Bloc______ Apartament______ Cod poştal_____________
3.3 Telefon _______________ Fax _______________________________ E-mail ______________________________
3.4 Data înregistrării sediului __________________________________ Data modificării sediului _________________
Capitolul IV. Date despre identificarea persoanei împuternicite/reprezentantului
1) 4.1 Nume, prenume / Denumirea ___________________________________________________________________
4.2 Cod IDNP/Cod de identificare ____________________________________________________________________
4.3 Adresa (municipiu, oraş, comună) _________________________________________________________________
4.4 Strada _____________________________ Nr.__________ Bloc______ Apartament______ Cod poştal__________
4.5 Telefon _______________ Fax _________________________________ E-mail ____________________________
2) 4.6 Nume, prenume / Denumirea ___________________________________________________________________
4.7 Cod IDNP/Cod de identificare ____________________________________________________________________
4.8 Adresa (municipiu, oraş, comună) _________________________________________________________________
4.9 Strada _____________________________ Nr.__________ Bloc______ Apartament______ Cod poştal__________
4.10 Telefon ________________ Fax __________________________________ E-mail _________________________
Capitolul V. Informaţie despre persoana juridică străină / cetăţeni străini şi apatrizi
5.1 Cod de identificare fiscală în ţara de origine _________________________________________________________
5.2 Denumirea completă ____________________________________________________________________________
5.3 Denumirea prescurtată __________________________________________________________________________
5.4 Adresa completă indicată în documentele de constituire/domiciliu ________________________________________
5.5 Ţara _________________________________________________ Codul ţării_______________________________
Solicit eliberarea Certificatului de atribuire a codului fiscal/Actului de confirmare a identificării persoanei fizice
nerezidente în Registrul fiscal de stat (opţiunea se bifează):
☐ electronic (documentul va fi remis în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice);
__________________________________________________________________________________________
(se indică adresa de e-mail unde urmează a fi expediat documentul)

☐ la subdiviziunea SFS (documentul se va elibera pe suport de hîrtie);
__________________________________________________________________________________________
(se indică subdiviziunea SFS şi adresa acesteia: municipiul/raionul, strada)

☐ la adresa de domiciliu/reşedinţă sau la o altă adresă specificată
(documentul se va elibera pe suport de hîrtie)
__________________________________________________________________________________________
(se indică adresa unde urmează a fi expediat documentul)

__________________________________________________________________________________________
(cod poştal, localitatea, strada, nr.bloc, nr.apartament)

Prin prezenta confirm că datele înscrise în acest formular sînt veridice şi complete
Numele persoanei împuternicite de a depune cererea _______________________________________________
Semnătura___________________
Data: ________/________/_____

Ştampila persoanei solicitante

Se completează de subdiviziunea SFS
Capitolul VI. Date despre codul fiscal
6.1 Codul fiscal _______________________________ Data atribuirii _____________ Data anulării _______________
Denumirea subdiviziunii SFS ________________________________________________________________________
Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a verificat _________________________________________________

Anexa nr.3.3
Anexa nr.21
la Instrucţiunea SFS
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017

CERERE
de atribuire a codului fiscal persoanei fizice străine (nerezident)

Capitolul I. Tipul cererii
1.1 De atribuire a codului fiscal
1.2 De modificare a datelor
1.3 De anulare a codului fiscal

☐
☐
☐

Scopul solicitării atribuirii codului fiscal (se completează în cazul prezentării cererii de tip 1.1)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Codul fiscal al persoanei solicitante (se completează în cazul prezentării cererii de tip 1.2 sau 1.3)

Capitolul II. Date de identificare a persoanei fizice străine
2.1 Nume |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.2 Prenume |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.3 Patronimic |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.4 Data, luna, anul nașterii |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|
2.5 Data eliberării documentului de identitate |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|
2.6 Termenul de valabilitate a documentului de identitate |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|
2.7 Seria, numărul documentului de identitate |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.8 Sexul ☐ masculin, ☐ feminin (se bifează)
2.9 Telefon fix: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 2.10 Mobil |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.11 E-mail: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Adresa din țara de origine:
2.12 Tara de origine |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.13 Regiunea |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.14 Orașul |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.15 Raionul |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.16 Comuna/satul |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.17 Strada ☐ Bulevardul ☐ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.18 Nr. |__|__|__|__|__|
2.19 Bloc |__|__|__|__| 2.20 Apartament |__|__|__|__|

Adresa imobilului ce urmează a fi înregistrat în Republica Moldova:
2.21 Orașul (municipiu) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.22 Raionul |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.23 Comuna/satul |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.22 Strada ☐ Bulevardul ☐ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.23 Nr. |__|__|__|__| Bloc|__|__|__|__| Apartament|__|__|__|__|
Cod postal |__|__|__|__|

Capitolul III. Date despre identificarea persoanei împuternicite/reprezentantului responsabil
pentru depunerea cererii
3.1 Nume, |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3.2 Prenume |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3.3 Patronimic |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3.4 Cod IDNP/Cod de identificare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3.5 Adresa (municipiu, oraş, comună) _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3.6 Strada ☐ Bulevardul ☐ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3.7 Nr. |__|__|__|__| Bloc|__|__|__|__| Apartament|__|__|__|__|Cod poştal|__|__|__|__|
3.8 Telefon |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3.9 E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Solicit eliberarea Certificatului de atribuire a codului fiscal / Adeverinței de confirmare a codului
fiscal al persoanei fizice străine, după cum urmează (opţiunea se bifează):

☐* electronic (documentul va fi remis în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice);
__________________________________________________________________________
(se indică adresa de e-mail unde urmează a fi expediat documentul)

☐ la subdiviziunea SFS (documentul se va elibera pe suport de hîrtie);
__________________________________________________________________
(se indică subdiviziunea SFS şi adresa acesteia: municipiul/raionul, strada)

☐ la adresa de domiciliu/reşedinţă sau la o altă adresă specificată
(documentul se va elibera pe suport de hîrtie)

___________________________________________________________________________
(se indică adresa unde urmează a fi expediat documentul)

___________________________________________________________________________
(cod poştal, localitatea, strada, nr.bloc, nr.apartament)

Prin prezenta confirm că datele înscrise în acest formular sînt veridice şi complete
Numele persoanei ce depune cererea ____________________________________
Semnătura___________________
Data ________/Luna___________________________/Anul_________/

Denumirea DDF____________________________________
Persoana responsabilă de recepționarea cererii_______________________________________________
(Nume, prenume)

Telefon de contact________________________________________
* În format electronic va fi prezentată doar Adeverința de confirmare a codului fiscal al persoanei fizice
nerezidente.

Anexa nr.3.4

Serviciul Fiscal de Stat
Subdiviziunea ____________________

Declaraţie
Subsemnatul/a, ______________________________________________________________,
nume, prenume

fondator/asociat ______________________________________________________________,
denumirea, forma juridică de organizare

cu cota parte de ___% din capitalul social, în temeiul art.14 alin.(2) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu
privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, declar pe propria răspundere şi sub
sancțiunea măsurilor asiguratorii prevăzute de Legea enunțată mai sus că beneficiar efectiv * la
________________________________________________________________________________________,
denumirea, forma juridică de organizare

este, ____________________________, ________________________ , _________________________ ,
nume, prenume, patronimic

data naşterii

numărul de identificare personal

_______________________________, _________________________, _________________________,
numărul, seria paşaportului, apartenenţa

ţara de origine

domiciliul

____________%.
cota parte

Am luat cunoştinţă cu prevederile art.33 al Legii nr.308/2017.
Îmi asum obligaţia de a informa imediat Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea datelor beneficiarului
efectiv.

____________

____________________

semnătura

data

Notă
*“beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei
societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează
o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul
de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Anexa nr.3.5

Serviciul Fiscal de Stat
Subdiviziunea _____________________

Declaraţie
Subsemnatul/a, ______________________________________________________________,
nume, prenume

administrator al ______________________________________________________________,
denumirea, forma juridică de organizare

în temeiul art.14 alin.(2) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea măsurilor asiguratorii revăzute
de Legea enunţată mai sus că beneficiar efectiv* la

_________________________________________________________________________________,
denumirea, forma juridică de organizare

este, ________________________, _______________________, ________________________,
nume, prenume, patronimic

data naşterii

numărul de identificare personal

____________________________, _________________________, _________________________.
numărul, seria paşaportului, apartenenţa

ţara de origine

domiciliul

Am luat cunoştinţă cu prevederile art.33 al Legii nr.308/2017.
Persoana juridică îşi asumă obligaţia de a informa imediat Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea datelor
beneficiarului efectiv.

____________

_____________________

semnătura

data

Notă
* “beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei
societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează
o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul
de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Anexa nr.3.6
Anexa nr.1 la Ordinul MF nr.2 din 09.01.2017

Denumirea subdiviziunii SFS_______________________________
Наименование подразделения ГНС
Cerere de înregistrare/încetare
a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC
pentru persoanele care desfășoară activitate independentă
Заявление о регистрации/прекращении
деятельности и регистрации/снятии с учёта ККМ, для лиц
осуществляющих независимую деятельность)
Ziua/Дата ________/________/________
ziua /день luna/месяц anul/год
1.1 Codul IDNP/Персональный код IDNP ____________________________________________________
1.2. Numele, Prenumele/Фамилия, имя _____________________________________________________
1.3. Domiciliu (municipiu, oraș, comuna)/местожительства (муниципий, город, пригород)____________
2.1 Înregistrarea activității independente (se bifează)/ Регистрация независимой деятельности
2.2 Încetarea activității independente (se bifează)/ Прекращение независимой деятельности
3.1 Rog înregistrarea/ radierea din evidență a mașinii de casă și control (MCC), pentru exploatare/încetarea
exploatării (se marchează după caz) /Прошу зарегистрировать/снять с учёта контрольно-кассовые машины (ККМ)
для последующей эксплуатации/приостановлении эксплуатации(нужное подчеркнуть)):
Modelul MCC ________________________ Nr. ___________________________________________
Модель ККМ
(de fabricație a MCC) / (серийный номер ККМ)
4.1 Dețin conturi bancare în instituțiile financiare (se completează în cazul în care se utilizează în activitatea
independentă)/ Распологаю банковскими счетами в финансовых учреждениях (заполняется в случаях
осуществления независимой деятельности):
a) cod IBAN (cod indicat de instituția financiară) ___________________________________________
код IBAN (код, присвоенный финансовым учреждением)
b) cod BIC (codul instituției financiare)____________________________________________________
код BIC (код финансового учреждения)
c) cod valută (MDL, sau altă valută)_______________________________________________________
код валюты (MDL, или другая валюта)
d) tipul contului (conform datelor instituției financiare)______________________________________
тип счёта (согласно данных финансового учреждения):
e) data deschiderii contului ______________________________________________________________
дата открытия счёта
f) data închiderii contului ________________________________________________________________
дата закрытия счёта
Prin prezenta, confirm că desfășor activitate independentă și mă oblig să achit impozitul pe venit în mărime
de 1% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin de suma impozitului stabilită de art.69 11 din Codul fiscal (3000
lei) /Подтверждаю осуществление независимой деятельности и обязуюсь уплатить подоходный налог в размере
1% от дохода с продаж, но не менее, чем налог, установленный ст.69 11 Налогового кодекса (3000 леев).
CONFIRM că datele incluse în Cerere sunt depline și veridice.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что данные, указанные в Заявлении полные и достоверные.

_______________________________
(numele, prenumele)/(фамилия имя)

________________________
(Semnătura) /(подпись)

Codul subdiviziunii SFS________________________
Код подразделения ГНС

______________________
(Data)/(дата)

Anexa nr.3.7

Antet SFS

CONFIRMARE
privind luarea la evidența fiscală a persoanelor
fizice care desfășoară activitate independentă
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о взятии на учет в налоговых целях лиц,
осуществляющих независимую деятельность
____ ___________ 20__

Nr. _______

Privind luarea la evidență fiscală a contribuabilului
О взятии на учёт в налоговых целях налогоплательщика
_______________________________________________________________________________________
(Numele prenumele/ фамилия, имя)
ca persoană ce practică activitate independentă
в качестве лица осуществляющего независимую деятельность
Domiciliul ___________________________________________________________________________
Местожительства
(municipiu, orașul, comuna, strada, numărul)/
Codul fiscal _________________________________________________________________________
Фискальный код
(se indică codul IDNP deținut/ указывается код IDNP)
Numărul de înregistrare a MCC _________________________________________________________
Номер регистрации ККМ
______________________________

_________________________________

(funcția)(semnătura/подпись)

(numele, prenumele/ фамилия, имя)

Notă/примечание:
Codul IBAN al contului, la care urmează să fie achitat impozitul pe venit ____________________________
Код IBAN счета, на который следует заплатить подоходный налог
Cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă și de control, utilizate în activitate,
care sunt permise spre deducere în conformitate cu art.6911 alin.(2) din Codul fiscal, pentru perioada fiscală
_________ în sumă de ___________ lei.
Затраты, понесенные при приобретении (покупке) контрольно-кассовой машины (ККМ), использованной
в деятельности которые могут быть отнесены на вычеты, в соответствии с ст.69 11 ч.(2) Налогового кодекса,
за налоговый период ______________ в сумме ____________ леев.
În cazul înregistrării venitului din desfășurarea activității independente, într-o perioadă fiscală, în mărime ce
depășește suma de 600000 lei, fără înregistrarea activității într-o formă organizatorico-juridică conform legislației
RM, persoana fizică este pasibilă sancționării conform art.263 din Codul contravențional, dacă acțiunile nu întrunesc
elemente constitutive ale infracțiunilor prevăzute de Codul penal.
В случае получения дохода от осуществления независимой деятельности, в одном налоговым периоде, в
размере превышающим более 600 000 леев, без регистрации деятельности в одной из организационно-правовой
формы согласно законодательству РМ, физическое лицо подлежит санкционированию согласно ст.263 Кодекса
о правонарушениях, если действия не являются элементами состава преступлений, предусмотренных
Уголовным кодексом.

Anexa nr.3.8
Anexa 1A la la Instrucţiunea SFS
aprobată prin Ordinul nr.352 din 28.09.2017

Cerere de înregistrare/modificare a activităţii
(Persoana ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei)
Data ____/____________/____
ziua
luna
anul
Capitolul 1.
Date personale
1.1. Codul IDNP________________________________________________________
1.2. Numele, prenumele__________________________________________________
1.3. Domiciliu (municipiu, oraş, comună)____________________________________
Capitolul 2.
2.1. De înregistrare a activităţii

☐

2.2. De modificare

☐

2.3. De suspendare a activităţii

☐

2.4. De încetare a activităţii

☐

2.5. Menţiuni suplimentare:
Codul fiscal atribuit anterior
Capitolul 3.
Tipul activităţii aferent cererii (se bifează)
03
04

01

02

Notar

Executorul
judecătoresc

Avocat

Administratorul
autorizat

05
Persoana ce practică
activitate particulară
de detective

06

07

08

09

99

Traducător

Expert judiciar
privat

Interpret

Birou individual al
mediatorului

Avocat stagiar

Capitolul 4.
Date de evidenţă
4.1. Denumirea organului înregistrării abilitat cu dreptul de eliberare a documentului ce permite
practicarea activităţii
______________________________________________________________________________________________
4.2. Seria şi numărul documentului ce permite practicarea activităţii (licenţă, autorizaţie)
______________________________________________________________________________________________
4.3. Data eliberării ______________________
4.4. Seria, numărul şi data extrasului din Registrul persoanelor ce practică activitate profesională licențiată ori
autorizată
______________________________________________________________________________________________
4.5. Locul desfăşurării activităţii (municipiu, oraş, comună)______________________________________________
4.6. Strada _____________________________ 4.7. Nr._________ 4.8. Bloc __________ 4.9.
Apartament_________
4.10. Cod poştal_____________________________ 4.11. Cod CUATM ___________________________________
4.12. Tel. ________________________ 4.13. Fax__________ 4.14. Mobil__________ 4.15. E-mail _____________
Capitolul 5.
Codul fiscal atribuit
5.1. Solicit atribuirea codului fiscal conform codului IDNP (se bifează)

☐

5.2. Solicit atribuirea codului fiscal diferit de codul IDNP (se bifează)

☐

CONFIRMĂM că datele incluse în Cerere sînt depline şi veridice:
_____________________________________

_________________ _____________

(Semnătura)

(Numele, prenumele persoanei)

Capitolul 6.
Se completează de personalul SFS
6.1. Codul subdiviziunii SFS_______________ 6.2. Denumirea subdiviziunii SFS______________
6.3. Codul fiscal atribuit__________________ 6.4. Data atribuirii___________________________
Semnătura persoanei responsabile din cadrul SFS _________________________
Tipul cererii (se bifează)

(Data)

Anexa nr.3.9
Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător1

Genul de activitate

1

Cuantumul taxei lunare, lei
Chişinău,
Celelalte
Localităţile
Bălţi,
municipii,
rurale
Bender,
oraşele
Tiraspol
2
3
4

1. Comerţul cu amănuntul
1.1. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete),
300
150
540
pavilioane şi din autovehicule
1.2.Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu
700
500
200
condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea,
păstrarea şi comercializarea lor
Notă: Desfăşurarea activităţilor menţionate la poziţiile 1.1 și 1.2 se permite până în data de 31 decembrie 2022 numai
pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2019, vor deţine patente pentru activităţile respective
2. Producerea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii
2.4. Servicii logopedice
80
40
20
2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate
140
70
35
de către personalul medical inferior
2.6. Servicii veterinare, zootehnice
150
50
20
2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului
150
50
25
2.8. Servicii de frizerie şi servicii cosmetice
200
80
30
2.9. Croitul, cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintele
100
50
25
pentru cap şi comercializarea
2.10. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei şi comercializarea
90
45
30
2.11. Servicii de spălătorie
90
45
30
2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr
140
70
35
de până la 20 persoane)
2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii,
100
50
30
coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr
de până la 20 persoane)
2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau
100
50
30
în grupe cu un număr de până la 20 persoane)
2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică,
70
35
20
pentru copii de până la 16 ani (în grupe de până la 20 persoane)
2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică,
100
50
25
pentru adulţi (în grupe de până la 20 persoane)
2.17. Servicii de păstrare a bagajelor
100
50
25
2.18. Servicii de întreţinere şi amenajare a locuinţelor şi a sectoarelor aferente
100
60
30
2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere
200
75
30
2.20. Repararea locuinţelor
180
90
45
2.21. Construirea caselor de locuit şi a garajelor în localităţile rurale
70
2.22. Ajustarea şi reparaţia mobilei
100
50
35
2.23. Reparaţia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor,
130
65
30
ceasurilor
2.24. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice de încălzit
100
50
25
de uz casnic
2.25. Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz casnic
150
75
40
2.26. Reparaţia aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a altor aparate
90
45
30
sau instrumente optice
1

Legea nr.93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător

2.27. Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale
2.28. Fotografierea, confecţionarea şi vânzarea fotografiilor, executate în mod
individual, servicii video
2.29. Scrierea placardelor, filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor,
reclamatelor, prezentarea artistică
2.30. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat) şi
vânzarea lor, cu excepţia vânzării la expoziţii şi licitaţii
2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor
inclusiv regizarea ceremoniilor
2.32. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pământului cu mijloace tehnice,
protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor
2.33. Servicii de guvernant(ă)
2.38. Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare
2.39. Organizarea disco cluburilor
2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argilă,
ciment
inclusiv servicii de dulgherie
2.41. Confecţionarea şi darea în chirie a recuzitelor pentru diferite ceremonii şi
comercializarea lor
2.42. Copiere, multiplicare şi legatul cărţilor
2.43. Tăbăcirea şi prelucrarea pieilor, confecţionare articolelor din blană şi din
piele şi comercializarea lor
2.46. Colectarea şi comercializarea ambalajelor din sticlă
2.48. Păstorit
2.49. Servicii de ghidaj turistic prestate de către ghizi de turism, inclusiv cu
transport propriu
2.50. Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii caselor rurale
2.51. Servicii de prezentare și instruire pe teme enogastronomice (prepararea
și degustarea bucatelor și băuturilor locale tradiționale), de confecționare a
articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat), de prezentare a
obiceiurilor și tradițiilor locale, pentru adulți și copii (individual și în grupe de
până la 20 de persoane)

110
200

55
100

30
50

160

80

40

110

55

30

230
200
50

100
100
50

50
50
50

80
120
600
100

40
60
300
60

20
30
150
40

80
150

45
80

30
50

150
200

75
120

30
100

100
60
300

75
40
300

50
25
300

300

300
300

300
300

Notă:
Patentele de întreprinzător eliberate, până la 1 ianuarie 2006, de către Serviciul Fiscal de Stat pentru activităţile
specificate la poziţia ”2.44. Dobândirea şi comercializarea calcarului” se vor utiliza până la expirarea termenului de valabilitate.

Anexa nr.3.10
Anexa nr.1 la Ordinul SFS nr.72 din 03.02.2020

CERTIFICAT
privind desfăşurarea sau lipsa activităţii de întreprinzător pentru ultimele
şase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament
Nr. ___ din ___ ______________ 20__
_________________________________________________________________________________
(numele, prenumele contribuabilului)

_________________________________________________________________________________
(codul fiscal)

_________________________________________________________________________________
(adresa, nr.de telefon după caz)

_________________________________________________________________________________
(informaţia solicitată aferentă desfăşurării/lipsei activităţii de întreprinzător pentru

_________________________________________________________________________________
ultimele şase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament)

______________________________

__________________________

(funcţia)

(numele, prenumele, semnătura)

Anexa nr.3.11

Anexa nr.2 la Ordinul SFS nr.72 din 03.02.2020

Registrul evidenţei Certificatelor
privind desfăşurarea sau lipsa activităţii de întreprinzător pentru
ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament
Numărul
certificatului

Numele, prenumele
solicitantului

Codul
fiscal

Numărul de intrare şi
data cererii depuse

Data eliberării
certificatului

Executorul

1
2
...

Anexa nr.3.12

Antet SFS

CONFIRMARE
____ ___________ 20__

Nr. _______

Privind luarea la evidenţă fiscală a contribuabilului____________________________________
(numele, prenumele)

ca persoană ce practică activitate profesională cu sediul (locul desfăşurării activităţii)
________________________________________________________________________________,
(municipiul, oraşul, comuna, strada, numărul)

în baza codului fiscal _______________________________________________________________,
(se indică codul IDNP sau codul fiscal diferit de codul IDNP)

Denumirea___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data __________________________
__________________________________
(Semnătura şef/ şef adjunct al subdiviziunii SFS)

Anexa nr.3.13
Anexa nr.1 la Regulamentul privind luarea la evidență fiscală/
încetare a activității în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal,
desfășurate de persoanele fizice rezidente aprobat prin Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019

Denumirea subdiviziunii SFS__________
Наименование подразделения ГНС

CERERE

privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în
domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului
vegetal.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на налоговый учет физического лица резидента, осуществляющего деятельность в сфере
заготовки сельскохозяйственной продукции растениеводства и садоводства, и других объектов
растительного мира
Ziua/Luna/Anul ________/________/________ День /Месяц /Год
1.1 Codul IDNP/ Код ИДНП
____________________________________________________
1.2. Numele, Prenumele/Фамилия, имя _____________________________________________________
1.3. Domiciliu (municipiu, oraș, comuna)/местожительство (муниципий, город, пригород)________

1.3.1 Nr.telefon_____________1.3.2.Nr. telefon mobil___________ 1.3.3 E- mail________________
№ телефона
№ мобильного телефона
Solicit luarea la evidență fiscală în calitate de persoană fizică rezidentă care desfășoară activitate în
domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal .
Прошу принять на налоговый учет в качестве физического лица резидента, осуществляющего
деятельность в сфере заготовки сельскохозяйственной продукции растениеводства и садоводства, и
других объектов растительного мира.
CONFIRM că datele incluse în cerere sunt depline și veridice.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что данные, указанные в заявлении полные и достоверные.
__________________________________
(numele, prenumele )/(фамилия имя)
(Data)/(Дата)______________________

(Semnătura) /(подпись)_______________

Anexa nr.3.14

Antet SFS
Subdiviziunea SFS__________
Подразделения ГНС

CONFIRMARE
privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în
domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului
vegetal
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о постановке на налоговый учет физического лица резидента, осуществляющего деятельность в сфере
заготовки сельскохозяйственной продукции растениеводства и садоводства, и других объектов
растительного мира

____ ___________ 20__

Nr. _______

Se confirmă luarea la evidență fiscală
Подтверждается постановка на налоговый учет
__________________________________________________________________________________
(Numele prenumele/ фамилия, имя)

ca persoană fizică rezidentă care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor de produse
agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal
в качестве физического лица резидента, осуществляющего деятельность в сфере заготовки
сельскохозяйственной продукции растениеводства и садоводства, и других объектов растительного
мира

Codul fiscal__________________________________________________________________
Фискальный код
_______________________
( funcția)(semnătura/ должность/подпись)

(codul IDNP /код ИДНП)
___________________________
(numele, prenumele/ фамилия, имя)

Anexa nr.3.15
REGISTRU
privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal
I. Date privind luarea la evidență fiscală

Nr.
crt.

1

Numărul
confirmării

Data
eliberării
confirmării

Codul
IDNP a
persoanei
fizice

Numele,
prenumele

Adresa de
domiciliu

2

3

4

5

6

II. Date aferente modificării numelui
persoanei
Numele
Numărul
Data
după
confirmării
eliberării
modificare
confirmării
7

8

9

III. Date privind încetarea
activității
Numărul
Data
confirmării
eliberării
confirmării
10

11

IV. Date privind
eliberarea Borderoului
Seria și
Data
numărul
eliberării
Borderou Borderoului
lui
12

13

Numele,
prenumele
persoanei
responsabile

14

Modul de completare a Registrului privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității în
domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului
vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente
1. Subdiviziunile structurale ale SFS vor completa Registrul privind luarea la evidență
fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și
fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, efectuând următorii pași:
a) accesarea Registrului pe portalul https://intern.sfs.md, rubrica Documente corporative SFS,
din stânga paginii;
b) accesarea opțiunii „Element nou” pentru crearea unei noi înregistrări conform formularului;
c) completarea rubricilor predefinite, cu excepția câmpul „Numărul Confirmării privind luarea
la evidență fiscală” pentru înregistrarea inițială;
d) accesarea opțiunii „Terminare” în urma completării rubricilor predefinite;
2. Completarea câmpului „Numărul Confirmării privind luarea la evidență fiscală”, conform ID-ului
oferit în mod automat de către Registru după salvarea înregistrării, efectuând următorii pași;
a) accesarea obțiunii „Vizualizare răspuns”;
b) accesarea opțiunii „Editare răspuns”;
c) indicarea numărului confirmării care va conține 8 simboluri: primele 2 simboluri – codul
subdiviziunii care a eliberat Confirmarea; următoarele 2 simboluri – anul; ultimele 4 simboluri
- numărul de rând afișat în Registru după salvarea înregistrării (din câmp ID) cu indicarea
zerourilor în față.
d) accesarea opțiunii „Terminare” în urma completării rubricilor predefinite
3. Subdiviziunile structurale ale SFS vor redacta înregistrările create în caz de modificare a datelor
sau încetare a activității, efectuând următorii pași:
a) accesarea Registrului de pe portalul https://intern.sfs.md, rubrica Documente corporative SFS,
din stânga paginii;
b) accesarea înregistrării create anterior, identificată după număr;
c) accesarea opțiunii „Editare răspuns” pentru redactarea rubricilor, prin accesarea opțiunii
„Vizualizare răspuns”;
d) completarea datelor necesare conform formularului;
e) accesarea opțiunii „Terminare” pentru salvarea modificărilor.
Câmpurile din formular cu simbolul * sunt obligatorii a fi completate.

Anexa nr.3.16

Anexa 21 la la Instrucţiunea SFS
aprobată prin Ordinul nr.352 din 28.09.2017

Cerere
privind luarea la evidenţă fiscală a nerezidentului care desfăşoară activitate
de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova
1. Date despre nerezident
1.1. Denumirea completă_______________________________________________________________
1.2. Numărul de înregistrare atribuit în ţara de origine_________________________________
1.3. Ţara în care a fost înregistrat _________________________________________________________
1.4. Adresa juridică completă în ţara în care a fost înregistrat____________________________________
1.41 Adresa poștală (de corespondență)____________________________________________________
1.5. Denumirea site ului în rețeaua "INTERNET" ____________________________________________
1.6. Adresa poștei electronice____________________________________________________________
1.7. Denumirea mărcii comerciale a nerezidentului___________________________________________
1.8. Copia documentului de confirmare a înregistrării (PDF)_____________________________
2. Date despre persoana autorizată a nerezidentului
2.1. Nume________________________________________________________________________
2.2. Prenume______________________________________________________________________
2.3. Patronimic____________________________________________________________________
2.4. Email persoană autorizată___________________________________________________________
2.5. Telefon de contact_______________________________________________________________
2.6. Data, ora, min__________________
Modul de completare a cererii de luare la evidenţă fiscală a nerezidentului care desfăşoară activitate de
întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova
3.1. Secțiunea "Date generale", care conţine 8 compartimente, şi anume în compartimentul "Denumirea completă"
se indică denumirea nerezidentului indicată în documentul ce confirmă înregistrarea de stat;
3.2. În compartimentul "Numărul de înregistrare atribuit în ţara de origine" se indică numărul de identificare indicat
în documentul ce confirmă înregistrarea de stat;
3.3. În compartimentul "Ţara în care a fost înregistrat" se indică denumirea ţării unde este înregistrat;
3.4. În compartimentul "Adresa juridică completă în ţara în care a fost înregistrat" se indică localitatea, strada şi
numărul clădirii unde se află adresa juridică, conform documentului ce confirmă înregistrarea de stat din ţara de
reşedinţă;
3.41 În compartimentul „Adresa poștală (de corespondență)” se indică țara, localitatea, strada și numărul clădirii la
care se recepționează corespondența;
3.5. În compartimentul , "Denumirea site ului în reţeaua "INTERNET"" se indică site-ul prin intermediul căruia
prestează servicii electronice;
3.6. În compartimentul " Adresa poştei electronice" se indică adresa de e-mail;
3.7. În compartimentul " Denumirea mărcii comerciale a nerezidentului" se indică denumirea mărcii comerciale;
3.8. În compartimentul " Copia documentului de confirmare a înregistrării (PDF)" se va anexa copia documentului
din ţara de origine care confirmă înregistrarea şi statutul juridic al nerezidentului, sub forma unei imagini de
scanare);
3.9. Secţiunea " Date despre persoana autorizată" conţine 6 compartimente şi anume:
3.10. În compartimentul " Nume" se indică numele persoanei autorizate;
3.11. În compartimentul " Prenume" se indică prenumele persoanei autorizate;
3.12. În compartimentul " Patronimic" se indică patronimicul, dacă este, a persoanei autorizate;
3.13. În compartimentul " Email persoana autorizată" se indică emailul persoanei autorizate;
3.14. În compartimentul "Telefon de contact" se indică telefonul de contact al persoanei autorizate;
3.15. Compartimentul " Data, ora, min" se va genera din sistem.

Anexa nr.3.17

Antet SFS

CONFIRMARE
____ ___________ 20__

Nr. ________

(anul, luna, data, ora, min)

Privind luarea la evidenţă fiscală a nerezidentului_______________________________________
(se indică denumirea completă indicată în cererea privind luarea la evidenţă fiscală)

Codul fiscal ____________________________________________________________________
(se indică numărul de identificare indicat în cererea privind luarea la evidenţă fiscală)

Adresa juridică a nerezidentului_____________________________________________________
(se indică ţara, localitatea, strada, numărul)

Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA____________________________________
Data înregistrării _______________________

Anexa nr.3.18
Anexa nr.2 la Regulamentul privind luarea la evidență fiscală/
încetare a activității în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal,
desfășurate de persoanele fizice rezidente aprobat prin
Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019

Denumirea subdiviziunii SFS__________
Наименование подразделения ГНС

CERERE
privind modificarea datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în
domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului
vegetal
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении фамилии физического лица резидента, осуществляющего деятельность в сфере заготовки
сельскохозяйственной продукции растениеводства и садоводства, и других объектов растительного мира
Ziua/Luna/Anul ________/________/________ День /Месяц /Год
1.1 Codul IDNP/Код ИДНП
____________________________________________________
1.2 Date deținute anterior privind numele, prenumele / Предыдущая фамилия и имя
_________________________________________________________________________________
1.3. Date actualizate privind numele, prenumele /Измененная фамилия, имя
____________________________________________________________________________________
1.4. Domiciliu (municipiu, oraș, comuna)/местожительство (муниципий, город, пригород)________

1.4.1 Nr.telefon_____________1.4.2.Nr. telefon mobil___________1.4.3 E- mail________________
№ телефона
№ мобильного телефона
2. În legătură cu modificarea numelui solicit eliberarea Confirmării privind modificarea datelor aferent
numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor de produse agricole din
horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal .
В связи с изменением фамилии прошу выдать Подтверждение об изменении фамилии физического лица
резидента, осуществляющего деятельность в сфере заготовки сельскохозяйственной продукции
растениеводства и садоводства, и других объектов растительного мира,
CONFIRM că datele incluse în cerere sunt depline și veridice.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что данные, указанные в заявлении полные и достоверные.

___________________________
(numele, prenumele )/(фамилия имя)
(Data)/(Дата)_____________________

(Semnătura) /(подпись)_______________

Anexa nr.3.19
Anexa nr.5 la Regulamentul privind luarea la evidență fiscală/
încetare a activității în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal,
desfășurate de persoanele fizice rezidente aprobat prin
Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019

Antet SFS
Subdiviziunea SFS__________
Подразделения ГНС

CONFIRMARE
privind modificarea datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în
domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului
vegetal
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Об изменении фамилии физического лица резидента, осуществляющего деятельность в сфере заготовки
сельскохозяйственной продукции растениеводства и садоводства, и других объектов растительного мира

____ ___________ 20__

Nr. _______

Se confirmă modificarea datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente
Подтверждается изменение фамилии физического лица резидента,

___________________________________________________________________________
(se indică numele modificat, prenumele /указывается измененная фамилия, имя)

care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie
și alte obiecte ale regnului vegetal
осуществляющего деятельность в сфере заготовки сельскохозяйственной продукции растениеводства и
садоводства, и других объектов растительного мира

Codul fiscal__________________________________________________________________
Фискальный код
_______________________
( funcția)(semnătura/ должность/подпись)

(codul IDNP /код ИДНП)
___________________________
(numele, prenumele/ фамилия, имя)

Anexa nr.3.20

6

7

8

data
nașterii

codul
fiscal

adresa
și
informa
ția de
contact

10

11

12

denumirea

9

13

Datele conducătorului

adresa și
informația
de contact

5

numele,
prenumele

Capit
alul
social

data nașterii

data
eliberării

4

Datele fondatorului

numele,
prenumele,
IDNP

seria

3

Certificatul de
atribuire a
codului fiscal

numărul

2

Documentul
ce confirm
înregistrare
a ce permite
desfăşurare
a activităţii

data

1

Denumirea
complete a
contribuab
ilului

numărul

Codul
fiscal
atribui
t

Codul IDNO//IDNP

Registrul fiscal de stat

14

15

16

Numele,
prenumele
persoanei
responsabi
le pentru
primirea
certificatul
ui

Semnătura
persoanei
responsabi
le pentru
primirea
certificatul
ui

Semnătu
ra
registrat
orului

Data
introduc
erii
modifică
rilor,
completă
rilor

Data
anulării
codului
fiscal

Semnă
tura
respon
sabilul
ui

17

18

19

20

21

22

Anexa nr.3.21
Registrul fiscal de stat
(electronic)

1.

Numărul de înregistrare __________________________________________________________________

2.

Data înregistrării ________________________________________________________________________

3.

Organul înregistrării _____________________________________________________________________

4.

Denumirea completă _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
5.

Denumirea prescurtată ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
6.

Codul fiscal _________________________________7. IDNO ___________________________________

8.

Adresa juridică (municipiu, oraș, comună) ___________________________________________________

9.

Strada ______________________________________10. Bloc __________ 11. Apartament ____________

12. Cod poștal ___________________ 13. Cod CUATM ____________________________________________
14. Tel. ___________________________15. Fax. _____________________16. Mobil ____________________
17. Denumirea subdiviziunii (filialei, reprezentanței, localurilor unde se produce, se depozitează, se
comercializează sau se efectuează altă activitate a persoanei) __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
18. Adresa subdiviziunii (municipiu, oraș, comună) _______________________________________________
________________________________________________________ 19. Cod CUATM ___________________
20. Data începerii activităţii ________________________ 21. Data încetării activității ____________________
22. Data derulării sistării temporare a activității subdiviziunii _______________________________________
23. Data finalizării sistării temporare a activității subdiviziunii ______________________________________
24. Forma organizatorico-juridică a activităţii ____________________________________________________
____________________________________________________ Cod _________________________________
25. Tipul de proprietate ________________________________Cod __________________________________
26. Indice (1 - autofinanțare, 2 - bugetare, 3 - necomerciale) ________________________________________
27. Persoana juridică (1- da, 0 - nu) ____________________________________________________________
28. Codul CUIO ___________________________________________________________________________
29. Subordonarea administrativă (conform clasificatorului organelor de conducere ale RM) _________________
____________________________________________________ Cod __________________________________
30. Subordonarea (întreprinderea, organizația ierarhic superioară) ____________________________________
____________________________________________________ Cod _________________________________
31. Întreprinderea (organizația) din care a fost reorganizată _________________________________________
____________________________________________________ Cod _________________________________
32. Genurile de activitate ______________________________ Cod _________________________________
____________________________________________________ Cod _________________________________

____________________________________________________ Cod _________________________________
____________________________________________________ Cod _________________________________
____________________________________________________ Cod _________________________________
33. Capitalul social _________________________________________________________________________
34. Inclusiv: proprietate de stat ________________________________________________________________
35. proprietate municipală ___________________________________________________________________
36. proprietate străină _______________________________________________________________________
37. altă proprietate _________________________________________________________________________
38. Date despre conducător: numele, prenumele, IDNP ____________________________________________
39. data nașterii ____________________________________________________________________________
40. Adresa (municipiu, oraș, comună) __________________________________________________________
44. Cod postal ________________45. Tel. _______________46. Datele actului de identitate _______________
47. Date despre contabil șef: numele, prenumele, IDNP ____________________________________________
48. data nașterii ____________________________________________________________________________
49. Adresa (municipiu, oraș, comună) __________________________________________________________
50. Strada ________________________________ 51. Bloc __________ 52. Apartament _________________
53. Cod postal ____________ 54. Tel. ________________ 55. Datele actului de identitate _________________
56. Fondatorii (persoane fizice): denumirea (numele, prenumele, IDNP) _______________________________
57. Cod fiscal (datele actului de identitate) __________________ 58. Data nașterii ______________________
59. Numărul de înregistrare ____________________60. Data înregistrării ca fondator ____________________
61 . Data retragerii din componența fondatorilor ___________________________________________________
62. Adresa (municipiu, oraș, comună) __________________________________________________________
63. Strada ___________________________________ 64. Bloc __________

65. Apartament ____________

66. Cod postal _____________________ 67. Tel. _________________________________________________

Anexa nr.3.22
Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor
Tipul
subdiviziunii

Denumirea tipului subdiviziunii

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Filială
Depozit
Sediu central/ întreprinderea de bază
Încăpere
Teritoriu
Teren
Secţie de producere
Alte obiecte
Cafenea specializată

10
11
12
13

Cantina de distribuție
Magazin
Bar/cafenea
Centru comercial

14
15
16

Staţii PECO
Farmacie, optică
Pieţe

17
18
19
20

Chioşc, gheretă, vitrine, pavilion
Tonetă, tarabă
Depozite comerciale (angro)
Hotel

21

Hotel – apartament

22

Motel

23

Pensiune, vilă turistică, sat tabără de vacanţă, bungalou,
camping, hotel

24

Restaurant

25

Patisserie, berărie, brasserie

26

Pizzerie

27
28

Spălătorii auto
Centre/staţii de asistenţă tehnică a automobilelor

29

Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare şi
balansare

30

Case de deservire socială

31

Ateliere pentru prestările de servicii de confecţionare şi
reparaţie, unităţi pentru prestări de servicii de
confecţionare şi reparaţie

Informaţie privind indicatorii
denumirea
codul
indicatorului
indicatorului

Suprafaţa comercială (m2)
nr. locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
nr. locuri arendate
Nr. de coloane distribuitoare
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa imobilelor amplasate
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Criterii de clasificare (nr. de stele)
nr. de paturi
Criterii de clasificare (nr. de stele)

A
L
A
A
A
A
L
D
A
A
B
A
A
A
S
P
S

nr. de paturi
Criterii de clasificare (nr. de stele)
nr. de paturi
Criterii de clasificare (nr. de stele)
nr. de paturi
Suprafaţa comercială (m2)
nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
nr. de locuri
Nr. de boxe
Nr. de locuri de prestare a
serviciilor
Suprafaţa comercială (m2)
nr. angajaţilor
Suprafaţa comercială (m2)
nr. angajaţilor
Suprafaţa comercială (m2)
nr. angajaţilor

P
S
P
S
P
A
L
A
L
A
L
O
R
A
E
A
E
A
E

33

Unităţi pentru prestarea serviciilor de închiriere:
- a vestimentaţiei
- a altor obiecte sau accesorii
Unităţi de recepţie a curăţătoriilor chimice, spălătorii

34
35

Agenţii de turism
Agenţii imobiliare

36

Servicii funerare şi de confecţionare a coroanelor funebre

37
38
39

Frizerii
Saloane cosmetice şi cabinete cosmetice
Centre de agrement şi reabilitare

40
41
42
43
44
45

Saune şi băi
Bazine de înot
Complexe şi cluburi sportive
Săli de computere
Librării
Cazinouri, săli cu jocuri de noroc

46

54
55
56
57
58
59
60

Unitatea de transport pentru prestarea serviciilor de
transport auto de călători pe teritoriul municipiilor,
oraşelor şi satelor
Moară, oloiniţă
Centru medical, centru de recuperare, cabinet
stomatologic, alte servicii medicale
Brutărie
Butic
Mină de piatră, carieră
Secţie confecţionare de ciment
Unităţi de acordare a serviciilor de reparaţie, asamblare şi
deservire a tehnicii de uz casnic
Oficiu
Bloc locativ
Casa de schimb valutar
Televiziune prin cablu
Imobil
Secţie comercială
Lombard

61
62

Obiecte acvatice (iazuri, lacuri)
Dispozitiv publicitar

63
64
65
66
67

Teren cu destinaţie agricolă
Punct de primire a comenzilor
Agenţie de publicitate
Expoziţie
Şantier

68
69

Cantină
Parcare

32

47
48
49
50
51
52
53

Suprafaţa comercială (m2)
nr. angajaţilor

A
E

Suprafaţa comercială (m2)
nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Suprafaţa comercială (m2)
nr. angajaţilor
Suprafaţa comercială (m2)
nr. angajaţilor
Nr. locurilor de deservire
Nr. locurilor de deservire
Suprafaţa comercială (m2)
nr. locurilor de deservire
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de computere
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. meselor de joc
nr. aparatelor de joc
Nr. unităţilor de transport
Nr. de locuri în unitate

A
E
E
A
E
A
E
L
L
A
L
A
A
A
C
A
M
J
A
B

Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor

E
E

Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor

E
E

Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor

E
E

Suprafaţa (m2)
Suprafaţa (m2)
Nr. angajaţilor

A
A
E

Suprafaţa (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. angajaţilor
Suprafaţa (ha)
Suprafaţa feţei (feţelor)
dispozitiv publicitar (m2)
Suprafaţa (ha)
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Suprafaţa (m2)
Suprafaţa (m2)
Nr. angajaţilor
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa (m2)

A

A
A
A
E
E
A
A
E
L

70
71
72
73
74
75
76

Casă de amanet
Agenţie de asigurare
Magazin online
Terminal de plată
Aparat de cafea
Centru de activităţi pentru copii
Punct mobil (remorcă deschisă/închisă, automagazin)

77
78

Studio TV
Complex de alimentaţie publică

79

Restaurant naţional

80

Restaurant specializat

81

Vagon-restaurant

82

Crama

83

Bar

84

Disco (video)-bar

85

Bar de vin (cocteil-bar)

86

Bar-biliard

87
88

Vagon-bar
Cofetărie

89

Cafenea

90

Bufet

91

Fast-Food

92

Crâșmă

93

Sală de degustaţie

94

Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea)

95

Punct de deservire la bordul navelor aeriene, vaselor
navale
Punct de servire la locul de cazare în hoteluri
Sală de festivităţi

96
97
98

Secţie de preparare a hranei pentru a fi servite la bordul
navei aeriene

Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
www
Suprafaţa (m2)
Suprafaţa (m2)
Suprafaţa (m2)2
Suprafaţa (m2)
nr.unităţilor
Suprafaţa (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de unităţi
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Nr. de unităţi

E
E
W
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Nr. de unităţi
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. de locuri
Suprafaţa comercială (m2)
Nr. angajaţilor

A
A
L
A
E

Anexa nr.3.23

Cerere/Constatare
privind înregistrarea/lichidarea şi suspendarea
subdiviziunilor/obiectelor impozabile
nr.____________ din ________________
Contribuabilul_______________________________________________________________________
(denumirea contribuabilului)
Codul fiscal______________ telefonul de contact_________________, e-mail___________________
Informaţia despre subdiviziunile întreprinderii

Denumirea
subdiviziunii

Nr.d/o al
tipului
subdiviziunii

Tipul
subdiviz
iunii

Sediul
subdiviziuni
i pentru tipul
indicat la
col.5

Codul
statist
ic al
locali
tății

1

2

3

4

5

6

7

Indicatiori

valoarea

Codul
subdiviziunii

Codul*

Nr.
crt.

8

9

Data
lichidării
subdiviziu
nii

Data
suspend
ării
subdiviz
iunii

Data
reluării
activității
subdiviziu
nii

10

11

12

*Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.3521 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că informaţia
prezentată este adevărată și corespunde realității.

__________________________________________
(semnătura contribuabilului sau a persoanei sale
responsabile)
____________________________________________
(numele, prenumele, semnătura funcţionarului fiscal)

L.Ş.
(specimenele
ştampilei)

Menţiunea subdiviziunii SFS despre
recepţionarea cererii

_______________________________________
(numele, prenumele, semnătura şef/ şef adjunct
al subdiviziunii SFS)

Anexa nr.3.24
CERTIFICAT
privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
nr. _______ din ________________
Subdiviziunea SFS________________________________________________________________
(denumirea subdiviziunii)
în corespundere cu articolul 5 punctul 29 din titlul I din Codul Fiscal atribuie contribuabilului
_______________________________________________________________________________________
(denumirea contribuabilului)
codul fiscal ___________ corespunzător subdiviziunilor şi obiectelor impozabile din subordinea subdiviziunilor
următoarele coduri:

Nr.crt.

Codul
subdiviziunii
/obiectului
impozabil

Denumirea
subdiviziunii
/obiectului
impozabil

Tipul
subdiviziunii
/obiectului
impozabil

Sediul
subdiviziunii
/obiectului
impozabil

Codul
statistic
al
localității

Codul
subdiviziunii
SFS

Data
înregistrării

1

2

3

4

5

6

7

8

Autentificarea subdiviziunii SFS ________________________
numele, prenumele
L.Ş.
executor _________________
tel. _____________________

Anexa nr.3.25
Subdiviziunea SFS ______________________________________
(denumirea)

REGISTRUL
certificatelor privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile

Nr.crt.

Data eliberării

Codul fiscal

Denumirea
destinatarului

Semnătura persoanei responsabile
a contribuabilului, care confirm
recepţionarea certificatului

Anexa nr.3.26

(SCRISOARE DE CONFORMARE)

ANTET
Nr. ________________________________
din ________________________________

____________________________________
denumirea contribuabilului

____________________________________
adresa juridică

____________________________________
____________________________________
Serviciul Fiscal de Stat în scopul exercitării atribuțiilor stabilite de Codul fiscal asigură examinarea
informației disponibile și furnizate de surse terțe cu referire la modul de exercitare de către contribuabili
a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.
Conform informației disponibile în sistemul informaţional al SFS/stabilite în rezultatul exercitării
vizitei fiscale/examinări informațiilor furnizate de terți, (se va indica sursa informației) s-a constatat că
____________________________________ (denumirea agentului economic) nu a înregistrat, în termenul
prevăzut de art.161 alin.(8) din Codul fiscal, subdiviziunea/obiectul impozabil amplasat la adresa
_______________________________________________________________________(se indică adresa completă).

Serviciul Fiscal de Stat solicită înlăturarea neconformităților stabilite, în termen de până la 15 zile
din data recepționării prezentei notificări.
Pentru detalii suplimentare, apelați la nr. de telefon __________ sau vizitați sediul Direcției
deservire fiscală __________, amplasat la adresa __________________, în termen de până la
_______________.
În cazul neconformării voluntare la legislația fiscală, Codul fiscal (art.255) prevede aplicarea
sancțiunilor de la 3000 la 5000 de lei.

Cu respect,
Șef al DGDF/DDF / DGACM

Ex:______________
Tel: _____________

_____________

Anexa nr.3.27
ANTET
„______” _______________202____
Nr.____________________________

Direcția generală conformare
Prin prezenta, DGDF _________________/DGACM, prezintă în conformitate cu prevederile Manualului privind deservirea contribuabililor,
aprobat prin Ordinul SFS nr.40 din 27.01.2020 (subcapitolul 3.1.6.), informația cu privire la subdiviziunile contribuabililor
neînregistrate la SFS, conform datelor de mai jos.
Informația cu privire la contribuabilii identificați ce nu au înregistrat subdiviziunile la SFS
Nr.d
/o

Denumirea
contribuabil
ului

IDNO

Adresa
subdivizi
unii
identifica
te

Tipul
subdivizi
unii

Metoda de
identificare a
subdiviziunii
(control
cameral,
vizită fiscală,
etc.)

1

2

3

4

5

6

Numărul și
data
documentulu
i constatator
(raportul
vizitei fiscale,
actul de
control, notă,
etc.)
7

Șef/șef adjunct al DGDF ____________

Ex:_____________________
Tel:____________________
e-mail:________________

Data
expedierii/în
mînării
scrisorii de
conformare

Data
obligațiunii
de
înregistrare a
subdiviziunii
(expirarea a
15 zile de
conformare)

Data efectuării
vizitei fiscale la
adresa
subdiviziunii
neînregistrate

8

9

10

_______________________

Mențiuni privind
confirmarea/infi
rmarea
desfășurării de
către
contribuabil a
activității la
subdiviziunea
respectivă
11

Mențiuni
privind
rezultatele
obținute
(data
înregistrării
subdiviziunii
/neconforma
re)
12

Anexa nr.3.28
ANTET
„______” _______________202____
Nr.____________________________

Direcția generală conformare
Prin prezenta, DGDF _________________/DGACM, prezintă în conformitate cu prevederile Manualului privind deservirea contribuabililor,
aprobat prin Ordinul SFS nr.40 din 27.01.2020 (subcapitolul 3.1.6.), informația cu privire la subdiviziunile contribuabililor înregistrate tardiv
la SFS, conform datelor de mai jos.
Informația cu privire la contribuabilii identificați ce au înregistrat tardiv subdiviziunile la SFS
Nr.
d/o

Denumirea
contribuabil
ului

IDNO

Adresa
subdiviziunii
identificate

Tipul
subdivizi
unii

1

2

3

4

5

Metoda de
identificare a
subdiviziunii
(control
cameral, vizită
fiscală, etc.)
6

Numărul și data
documentului
constatator
(raportul vizitei
fiscale, actul de
control, notă, etc.)
7

Șef/șef adjunct al DGDF/ DGACM ____________
Ex:_____________________
Tel:____________________
e-mail:_________________

Data
documentului/contract
ului ce a stat la baza
înregistrării
subdiviziunii

Data termenului limită
de înregistrare a
subdiviziunii

Data înregistrării
subdiviziunii

8

9

10

_______________________

Anexa nr.3.29
Anexa nr.7 la Instrucţiunea SFS aprobată prin
Ordinul nr.352 din 28.09.2017

CERTIFICAT
privind luarea la evidenţă a conturilor
bancare și/sau conturilor de plăți

nr.______ din __________ 20___
Subdiviziunea SFS ________________________________________ confirmă că a luat la evidenţă
conturile bancare şi/sau conturile de plăţi ale __________________________________________________
(denumirea completă a titularului de conturi/nume, prenume)

______________________________________________________________________________________
(cod fiscal/cod IDNP)

Codul băncii (sucursalei acesteia) şi/sau societăţii de plată (sucursalei), societăţii emitente de monedă
electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poştale care activează în calitate de prestator de servicii de
plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz, în care au fost deschise conturile bancare
şi/sau conturile de plăţi_______________
Denumirea băncii (sucursalei acesteia) şi/sau societăţii de plată (sucursalei), societăţii emitente de
monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poştale care activează în calitate de prestator de
servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz _________________________

Contul

Data deschiderii

Tipul contului

Denumirea valutei

Semnătura şefului /şef adjunct al subdiviziunii SFS
Notă:
Efectuarea de către bancă şi/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii
poştale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala), după caz a unor operaţiuni pe contul
bancar şi/sau contul de plăţi al contribuabilului fără ca autoritatea fiscală să confirme luarea la evidenţă a contului bancar şi/sau contului de plăţi
deschis se sancţionează cu amendă în conformitate cu art.256 din Codul fiscal.

Anexa nr.3.30
Anexa nr.8 la Instrucţiunea SFS aprobată prin
Ordinul nr.352 din 28.09.2017

CERTIFICAT
privind deschiderea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți

nr.___________ din_________________ 20___

În corespundere cu certificatul de atribuire a codului fiscal/decizia de înregistrare sau alt act de identitate
(paşaport, buletin de identitate) nr./seria eliberat de către:
______________________________________________________________________________________________
(subdiviziunea SFS / entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat)

şi prezentat de către deţinătorul contului______________________________________________________________
(cod fiscal/cod IDNP)

______________________________________________________________________________________________
(denumirea completă a deţinătorului/nume, prenume)

beneficiar efectiv* _______________________________________________________________________________
(denumirea completă, nume, prenume)

______________________________________________________________________________________________
(cod fiscal/cod IDNP)
banca şi/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala),
furnizorul de servicii poştale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de
monedă electronică (sucursala)________________________________________________________
(codul băncii, denumirea băncii, entităţii, după caz)

a deschis următoarele conturi bancare şi/sau conturi de plăţi:
Numărul contului

Persoana autorizată

Tipul contului

_______________________________
(nume, prenume)

Semnătura ___________________

Denumirea valutei

data _______/______/_______

Notă:
*Câmpurile respective se vor completa la discreția emitentului

Anexa nr.3.31
Anexa nr.81 la Instrucţiunea SFS aprobată prin
Ordinul nr.352 din 28.09.2017

CERTIFICAT
privind deschiderea conturilor bancare şi/sau conturilor de plăţi persoanelor
străine şi persoanelor rezidente care deţin act de identitate provizoriu
(persoane fizice şi juridice străine care nu au obligaţii fiscale, nu deţin bunuri
imobiliare şi persoane fizice care deţin act de identitate provizoriu)
nr.___________din__________20__
În corespundere cu certificatul de atribuire a codului fiscal sau alt act de identitate (paşaport, buletin de identitate,
act de identitate provizoriu (Formularul nr.9)) nr. seria eliberat de către:
______________________________________________________________________________________________
(entitatea abilitată de înregistrare de stat/sau de eliberare a actului de identitate)

şi prezentat de către deţinătorul contului______________________________________________________________
(codul fiscal, seria, numărul indicat în documentul confirmativ)

______________________________________________________________________________________________
(denumirea completă/numele, prenumele deţinătorului, data, anul naşterii în cazul persoanei fizice)

beneficiar efectiv* _________________________________________________________________________________________________________________________
(denumirea completă/nume, prenume)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(cod fiscal/cod IDNP)

banca şi/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala),
furnizorul de servicii poştale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de
monedă electronică (sucursala) _______________________________________________________
(codul băncii, denumirea băncii, entităţii, după caz)

a deschis următoarele conturi bancare şi/sau conturi de plăţi:
Numărul contului

Tipul contului

Persoana autorizată

Denumirea valutei

______________________________
(numele, prenumele)

Semnătura ___________________

Notă:
*Câmpurile respective se vor completa la discreția emitentului

data ________/_______/ _______

Anexa nr.3.32
Anexa nr.10 la Instrucţiunea SFS aprobată prin
Ordinul nr.352 din 28.09.2017

REGISTRUL
de evidenţă a eliberării certificatelor privind
luarea la evidenţă a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți
Nr. cert.

Data eliberării

Denumirea
completă

Codul
fiscal

Numele
responsabilului
pentru
primirea
certificatului

Semnătura
responsabilului

Denumirea băncii
şi/sau societăţii de
plată (sucursalei),
societăţii emitente de
monedă electronică
(sucursalei),
furnizorului de
servicii poştale care
activează în calitate de
prestator de servicii
de plată sau emitent
de monedă electronică
(sucursalei), după caz

Codul băncii şi/sau
societăţii de plată
(sucursalei), societăţii
emitente de monedă
electronică (sucursalei),
furnizorului de servicii
poştale care activează în
calitate de prestator de
servicii de plată sau
emitent de monedă
electronică (sucursalei),
după caz

Documentul eliberat de
bancă, şi/sau societatea de
plată (sucursala), societatea
emitentă de monedă
electronică (sucursala),
furnizorul de servicii
poştale care activează în
calitate de prestator de
servicii de plată sau
emitent de monedă
electronică (sucursala),
după caz
nr.

data

Conturile bancare
şi/sau conturi de plăţi

nr.

tipul
contului

denumirea
valutei

Anexa nr.3.33
Anexa nr.13 la Instrucţiunea SFS aprobată prin
Ordinul nr.352 din 28.09.2017

Banca _________________________
(denumirea băncii)

Refuzul luării la evidenţă fiscală a contului bancar și/sau contului de plăți
Subdiviziunea SFS ____________, în baza art.167 alin.(2) din Codul fiscal/ restricțiilor impuse de
organele abilitate, refuză să ia la evidenţă contul bancar și/sau de plăți ______________ emis prin Certificatul
privind deschiderea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți nr.___ din _____________ 20___.

Semnătura şefului /şef adjunct al subdiviziunii SFS
______________________________________________

Data___________20___

Anexa nr.3.34
Anexa nr.11 la Instrucţiunea SFS aprobată prin
Ordinul nr.352 din 28.09.2017

CERTIFICAT
privind modificarea contului bancar şi/sau contului de plată
nr.______ din __________________ 20 ___
(se remite subdiviziunii SFS)

Codul
fiscal
al
titularului
conturi_________________________________________________
Denumirea
completă
a
titularului
conturi__________________________________________
Nr. Contul Data
crt.
modificării

1

2

3

Codul băncii (sucursalei) şi/sau societăţii de plată
Tipul
(sucursalei), societăţii emitente de monedă electronică contului
(sucursalei), furnizorului de servicii poştale care
activează în calitate de prestator de servicii de plată sau
emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz

4

5

de
de

Denumirea
valutei

6

Persoana autorizată ____________________________________
(nume, prenume)

Semnătura _______________data ___/__________/ __________
Notă: La modificarea contului bancar şi/sau contului de plată, se va completa în primul rînd rubricile
pentru contul ce urmează a fi modificat, iar în rîndul 2 pentru contul deja modificat.

Anexa nr.3.35
Anexa nr.111 la Instrucţiunea SFS,
aprobată prin Ordinul nr.352 din 28.09.2017
CERTIFICAT
privind închiderea contului bancar şi/sau contului de plată
nr.______ din __________________ 20 ___
(se remite subdiviziunii SFS)
Codul fiscal al titularului de conturi_______________________________________________
Denumirea completă a titularului de conturi________________________________________
Nr. Contul
Data
crt.
închiderii

1

2

3

Codul băncii (sucursalei acesteia) şi/sau societăţii de
Tipul
plată (sucursalei), societăţii emitente de monedă
contului
electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poştale
care activează în calitate de prestator de servicii de plată
sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după
caz
4

Persoana autorizată ___________________________________
(nume, prenume)
Semnătura _______________data _____/__________/ _______

5

Denumirea
valutei

6

Anexa nr.3.36

Anexa nr.9
la Instrucţiunea SFS,
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
INFORMAŢIA
privind deschiderea/închiderea conturilor bancare în străinătate
nr.______ din ______________ 20__
În corespundere cu prevederile art.167 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilul
_______________________________________________________________________________________
(denumirea contribuabilului, codul fiscal)
confirmă deschiderea/închiderea în _________________________________________________________
(de subliniat)
(denumirea completă şi țara (codul țării) adresa băncii din străinătate)
_____________________________________________________________________________________
a următoarelor conturi bancare:
Contul

Conducător

Data deschiderii

Tipul contului

Data închiderii

Denumirea valutei

_______________________
(semnătura)

________________________
(numele, prenumele)

______________________
(semnătura)

________________________
(numele, prenumele)

L.Ş.
Contabil şef

Data perfectării "___" ____________ 20__

Anexa nr.3.37

Documente de plată (semielectronice)
Document de plată
trezorerial la bugetul de
DS
stat.
DL

Document de plată
trezorerial la bugetul local.

Prioritatea prelucrării
documentului

Denumirea documentului

Tipul pachetului *

Tipul documentului

LISTA
documentelor admisibile în cadrul SISFS

S

0

(Suma
achitată)

L

0

(Suma
achitată)

Documente interne ale Serviciului Fiscal de Stat (electronice)
Decizie de stingere a
obligaţiunilor fiscale
C
1
DFISC
(aprobat prin Ordinul SFS
nr. 71 din 28.04.2017).
Decizia de modificare a
obligaţiei fiscale (aprobat
C
1
F115
prin Ordinul SFS nr.71 din
28.04.2017).
Informaţia cu privire la
evidenţa sumelor
acceptate/confirmate spre
C
1
AR15
restituire (aprobat prin
Ordinul IFPS nr.408 din
15.05.2015).
Document fiscal intern
privind stingerea prin
scădere
şi luarea la evidenţă
C
1
SCAD
specială (ES) a obligaţiei
fiscale(aprobat
prin
Ordinul IFPS nr.1108 din
07.12.2015).
Formularul despre
rezultatele controlului
fiscal efectuat (aprobat
prin Ordinul IFPS nr. 131
din 22.07.2004, Ordinul
C
1
RCF
IFPS nr. 458 din 19.
Ordinul IFPS nr.458/2016
abrogat prin Ordinul SFS
nr.320 din 31.07.2019).

RC

Formularul despre
rezultatele controlului
fiscal efectuat (aprobat

C

1

Suma de
control a
documentul
ui (locul
sumei de
control)

Valabilitatea

Suma de
control

Începînd cu
28.04.2017

Totalul
coloanei
„suma”

Începînd cu
28.04.2017

Suma de
control

Începînd cu
15.05.2015

Suma de
control

Începînd cu
07.12.2015

Total calc.
Suplimentar
(Rîndul
Total calc.
Suplimentar)

Începînd cu
22.07.2004 pînă
la 31.07.2019
(lansarea SMC)

Total calc.
Suplimentar
(Rîndul

Începînd cu
01.04.2017

Perioada
fiscală a
documentului**
(termenul de prezentare)

prin Ordinul IFPS nr.458
din 19.05.2016).
CAD,
CADAUTO

CIR

CRDA

PRS

PRSA

Cerere de anulare a
documentului (aprobat prin
Ordinul SFS nr.71 din
28.04.2017).
Cerere de înscriere repetată
a documentului (aprobat
prin Ordinul SFS nr.71 din
28.04.2017).
Cerere de restabilire a
documentului anulat
(aprobat prin Ordinul SFS
nr.71 din 28.04.2017).
Modificarea obligației
fiscal, trecute în calitate de
prejudiciu, conform
documentelor executorii,
inclusiv din succesiune,
stabilite prin acte
executorii, altele, decît
cele emise de Serviciul
Fiscal de Stat (aprobat prin
Ordinul SFS nr.475 din
14.09.2018) .
Distribuirea sumei achitate
la buget drept prejudiciu
conform răspunderii
subsidiare, în mod solidar,
a plăților implicate
(aprobat prin Ordinul SFS
nr.650 din 05.12.2018).

Total calc.
Suplimentar
A

1

Începînd cu
28.04.2017

W

1

Începînd cu
28.04.2017

W

1

Începînd cu
28.04.2017

C

1

Începînd cu
14.09.2018

C

1

Începînd cu
05.12.2018

Dările de seamă fiscale aferente impozitelor şi taxelor indirecte
Raport privind
comercializarea alcoolului
etilic și distilatelor
C
1
ALCC
(aprobat prin Ordinul IFPS
nr.986 din 17.07.2013).
Raport privind procurarea
alcoolului etilic și
distilatelor (aprobat prin
C
1
ALCP
Ordinul IFPS nr.986 din
17.07.2013).
Raport privind
producerea, consumul și
comercializarea alcoolului
etilic, distilatelor și a
C
1
ALCG
producției alcoolice tari
îmbuteliate (aprobat prin
Ordinul IFPS nr.986 din
17.07.2013).

ACZ09

Declaraţia privind accizele
(aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.843 din
18.12.2009, Ordinul MF
nr. 11 din 16.01.2017).

C, B

1

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
iulie 2012

L / MM/ YYYY
(pînă la data de 12 a
lunii următoare celei de
gestiune)

Începînd cu
perioada fiscală
iulie 2012

L / MM/ YYYY
(pînă la data de 12 a
lunii următoare celei de
gestiune)

Începînd cu
perioada fiscală
iulie 2012

L / MM/ YYYY
(pînă la data de 12 a
lunii următoare celei de
gestiune)

Începînd cu
perioada fiscală
ianuarie 2010

(pînă la data de 25 a lunii
care succedă luna în care a
fost efectuată expedierea
(transportarea) mărfurilor
supuse accizelor)

L / MM /YYYY

TDSA14

TBDSA15

Declarația privind suma
accizelor calculat la stocul
de mărfuri supuse
accizelor,
atribuite la poziţiile
tarifare 240210000,
240220, 240290000, 2403
(aprobată prin Ordinul MF
nr. 173 din 17.12.2014).
Abrogată prin Ordinul MF
nr.58 din 28.04.2015.
Declarația privind suma
accizelor calculat la stocul
de mărfuri supuse
accizelor,
atribuite la poziţiile
tarifare, menţionate la
articolul 1251 din Codul
fiscal (aprobată prin
Ordinul MF nr. 58 din
28.04.2015).

TVA06

Declaraţia privind taxa pe
valoarea adăugată
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.128 din
29.06.2006).

TVA FACT

Anexa la declaraţia privind
TVA (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.128 din
29.06.2006).

TVA 12

Declaraţia privind TVA
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr. 1164 din 25
octombrie 2012 şi
actualizată prin Ordinul
SFS nr.44 din 31.01.2018).

C, B

4

Suma
accizelor
destinate
virării în
buget
(coloana 8)

1

Suma
accizelor
destinate
virării în
buget
(coloana 8)

Începînd cu
perioada fiscală
ianuarie 2015
pînă la perioada
luna aprilie
2015 inclusiv

L/MM/YYYY
(nu mai târziu de data de
25 a lunii următoare celei
în care urma să aibă loc
inventarierea stocului de
produse menţionate la
articolul 1251 din Codul
fiscal)

L/MM/YYYY

C, B

C, B

C, B

C, B

Începînd cu
perioada fiscală
mai 2015

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
decembrie 2012
inclusiv
Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
decembrie 2012
inclusiv

(nu mai târziu de data de
25 a lunii următoare celei
în care urma să aibă loc
inventarierea stocului de
produse menţionate la
articolul 1251 din Codul
fiscal)

4

TVA
aferentă
bugetului
(boxa 19,
20)

4

Suma totală
a TVA
aferentă
livrării
(coloana 6)

1

TVA
aferentă
bugetului
(boxa 19,
20)

Începînd cu
perioada fiscală
ianuarie 2013

L/MM/YYYY
(nu mai târziu de data de
25 a lunii care urmează
după încheierea
perioadei fiscale)

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2012

A / YYYY
(nu mai târziu de 25
martie a anului următor
anului fiscal de gestiune)

L/MM/YYYY (pînă la
ultima zi a lunii
următoare celei de
gestiune)

L / MM /YYYY
(pînă la ultima zi a lunii
următoare celei de
gestiune)

Dările de seamă fiscale aferente impozitului pe venit
Impozitul pe venit persoane juridice rezidente
Declaraţia cu privire la
impozitul
pe
venit
(aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.596 din
13.08.2012;
reaprobată C, B
VEN 12
prin Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 153 din
22.12.2017 ) .

IALS 14

Notă de informare privind
salariul şi alte plăţi
efectuate de către patron în
folosul angajaţilor, precum
şi
plăţile
achitate
rezidenţilor din alte surse
de venit decît salariul şi
impozitul pe venit reţinut
din aceste plăţi (aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr.697 din 22.08.2014;
reaprobată prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.
140 din 20.11.2017).

IALS 18

Nota de informare privind
salariul şi alte plăţi
efectuate de către angajator
în folosul angajaţilor,
precum şi
plăţile achitate rezidenţilor
din alte surse de venit decît
salariul şi impozitul pe
venit reţinut din aceste plăţi
(aprobată prin MF nr.149
din 05.09.2018).
Abrogată prin Ordinul MF
nr.95 din 30.07.2020.

IALS 21

INR 14

IRV 14

Nota de informare privind
salariul şi alte plăţi
efectuate de către angajator
în folosul angajaţilor,
precum şi
plăţile achitate rezidenţilor
din alte surse de venit decît
salariul şi impozitul pe
venit reţinut din aceste plăţi
(aprobată prin Ordinul MF
nr.95 din 30.07.2020).
Notă de informare privind
impozitul reţinut din alte
surse de venit decît salariul,
achitate
persoanelor
nerezidente (aprobată prin
Hotărîrea
Guvernului
nr.697 din 22.08.2014;
reaprobată prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.
140 din 20.11.2017) .
Darea de seamă privind
suma venitului achitat şi
impozitul pe venit reţinut
din acesta (aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.
697 din 22.08.2014).

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

5

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2014,
ultima perioadă
va fi I etapă
2018

A / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare încheierii
anului fiscal)

5

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada 01
octombrie 2018
pînă în perioada
fiscală anul
2020 inclusiv

A / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare
încheierii
anului fiscal)

5

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2021

A / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare
încheierii
anului fiscal)

5

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd
cu perioada
fiscală anul
2014

A / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare încheierii
anului fiscal)

1

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd
cu perioada
fiscală
septembrie 2014

L /MM / YYYY
(ultima perioadă fiscală
este decembrie 2017)

CNOTAREX1
5

IPC18

IPC21

IRM19

IU17

Calculul impozitului pe
venitul persoanei ce
practică activitate
profesională de notar sau
de executor judecătoresc
(aprobat prin Ordinul MF
nr.72 din 25.05.2015).
Darea de seamă privind
reţinerea impozitului pe
venit, a primelor de
asigurare obligatorie de
asistenţa medicală şi a
contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii
calculate (aprobată prin
Ordinul MF nr.126 din
04.10.2017).
Abrogată prin Ordinul MF
nr.94 din 30.07.2020.
Darea de seamă privind
reţinerea impozitului pe
venit, a primelor de
asigurare obligatorie de
asistenţa medicală şi a
contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii
calculate (aprobată prin
Ordinul MF nr.94 din
30.07.2020).
Informația privind
stabilirea drepturilor
sociale și medicale
aferente raporturilor de
muncă (aprobată prin
Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 33 din
19.02.2019 ).
Declaraţia cu privire la
impozitul unic (aprobată
prin Ordinul MF nr.135
din 06.11. 2017).

ISAPTI 17

Nota de informare privind
salariul şi alte plăţi
efectuate de către
rezidentul parcului pentru
tehnologia informaţiei în
folosul angajaţilor
(aprobată prin Ordinul MF
nr.135 din 06.11.2017).

DAJ17

Declaraţia cu privire la
impozitul pe venit pentru
persoanele care desfăşoară
activitate profesională în
sectorul justiţiei (aprobată
prin Ordinul MF nr.09 din
15.01.2018).

1

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

1

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
ianuarie 2018
pînă la perioada
fiscală
decembrie 2020
inclusiv

L / MM /YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
imediat următoare lunii
de gestiune)

C, B

1

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
ianuarie 2021

L / MM /YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
imediat următoare lunii
de gestiune)

C, B

1

Începînd cu
perioada fiscală
1 aprilie 2019

La necesitate

Începînd cu
perioada fiscală
noiembrie 2017

L / MM /YYYY
(pînă la data de 25 a
lunii următoare lunii de
gestiune)

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

Începînd cu
perioada fiscală
iunie 2015

1

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

5

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
2018

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
2017

L /MM / YYYY
(ultima perioadă fiscală a
fost decembrie 2016)

A/YYYY
(pînă la data de 25
ianuarie a anului următor
anului de gestiune)

A/YYYY
(pînă la data de 25 martie
a anului următor anului
de gestiune)

ONG17

CAS18-AN

DSA18

DSA19

TAXI 18

DASS19

Declaraţia cu privire la
impozitul pe venit pentru
organizaţiile necomerciale
(aprobată prin Ordinul MF
nr.08 din 15.01.2018).
Darea de seamă privind
calcularea contribuţiilor de
asigurări sociale de stat
obligatorii şi evidenţa
nominală a asiguraților în
sistemul public de
asigurări sociale (aprobată
prin Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 71 din
26.03.2018).
Informaţia
privind
stabilirea
drepturilor
sociale în sistemul public
de
asigurări
sociale
(aprobată prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.
126 din 04.10.2017).
Substituit cu Forma IRM19
prin Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 33
din
19.02.2019
Informaţia
privind
stabilirea
drepturilor
sociale în sistemul public
de
asigurări
sociale
(aprobată prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.
152 din 12.09.2018).
Substituit
cu
Forma
IRM19
prin
Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.
33 din 19.02.2019
Darea de seamă privind
calcului impozitului pe
venit, primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală şi a contribuţiilor
de asigurări sociale de stat
obligatorii calculate pentru
angajaţii conducători auto
ce efectuează transport
rutier de persoane în regim
de taxi (aprobată prin
Ordinul MF nr.154 din
12.09.2018).
Declarația cu privire la
impozitul pe venit pentru
persoanele care desfășoară
activitate profesională în
domeniul
sănătății
(aprobată prin Ordinul MF
nr. 146 din 04.11.2019).

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

3

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
2017

A/YYYY
(pînă la data de 25 martie
a anului următor anului
de gestiune)

1

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2018

A/ YYYY
(pînă la 15 ianuarie a
anului următor celui de
gestiune)

1

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2018 pînă
la 01.01.2019

La necesitate

1

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2019 pînă
la 1 aprilie 2019

La necesitate

1

1

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada 25
septembrie 2018

L/MM/YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
premergătoare lunii de
gestiune sau la data
angajării)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2019

A/ YYYY
(pînă la 25 martie a
anului următor celui de
gestiune)

Impozitul pe venit persoane fizice ce nu practică activitate

CET15

CET18

Declaraţia persoanei fizice
cu privire la impozitul pe
venit
(aprobată
prin
Hotărîrea
Guvernului
nr.834 din 01.12.2015;
reaprobată prin Ordinul
Ministerului
Finanţelor
nr.102 din 03.07.2017).
Declaraţia persoanei fizice
cu privire la impozitul pe
venit
(aprobată
prin
Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.150 din
05.09.2018).

C, B

C, B

2

Suma de
control
(indic. F4 +
indic.
(J1+J2))

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2016 pînă
la perioadă I
2018

A / YYYY
(nu mai târziu de 30
aprilie a anului următor
anului fiscal de gestiune)

2

Suma de
control
(indic. F4 +
indic.
(J1+J2))

Începînd cu
perioada 01
octombrie 2018

A / YYYY
(nu mai târziu de 30
aprilie a anului următor
anului fiscal de gestiune)

3

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
2017

A / YYYY
(nu mai târziu de 25
martie a anului următor
perioadei de declarare)

3

Suma de
control
(rîndul total
din col.7)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2018

A/ YYYY
(pînă la 25 martie a
anului următor anului de
gestiune)

Începînd cu
perioada fiscală
2016 pînă la
perioada fiscală
2017 inclusiv

A / YYYY
(nu mai târziu de 25
martie a anului imediat
următor anului fiscal de
gestiune; în termen de 10
zile de la încheierea
activităţii în RM pentru
nerezidenții care au
reprezentanță pe
teritoriul RM; în termen
de 3 zile de la încheierea
activităţii în RM pentru
nerezidenții menționați la
art.74 alin.4 din Codul
fiscal )

Impozitul pe venit persoanei fizice care desfășoară activitate independentă

AI17

Declarația cu privire la
impozitul pe venit a
persoanei fizice care
desfășoară activitate
independentă (aprobată
prin Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 2 din
09.01.2017).

BAPFAI

Borderou de achiziţie al
persoanei fizice ce
desfășoară activități
independente
(aprobată prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.
2 din 09.01.2017).

C, B

C, B

Impozitul pe venit persoanei juridice şi fizice nerezidente

NER-16

Darea de seamă privind
activitatea desfăşurată de
nerezidenţi în Republica
Moldova şi veniturile
obţinute de către aceştia
(aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 836 din
05.07.2016).

C, B

3

Suma de
control
(Rândul 180
col.3)

NER-17

Darea de seamă privind
activitatea desfăşurată de
nerezidenţi în Republica
Moldova şi veniturile
obţinute de către aceştia
(aprobată prin Hotărîrea
Guvernului
nr. 69 din
20.04.2017.

C, B

3

Suma de
control
(Rândul 180
col.3)

Începînd cu
perioada fiscală
2018

A / YYYY
(nu mai târziu de 25
martie a anului imediat
următor anului fiscal de
gestiune; în termen de 10
zile de la încheierea
activităţii în RM pentru
nerezidenții care au
reprezentanță pe
teritoriul RM; în termen
de 3 zile de la încheierea
activităţii în RM pentru
nerezidenții menționați la
art.74 alin.4 din Codul
fiscal)

Impozitul pe venit al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
SIMM20

IVAO 15

Darea de seamă privind
impozitul pe venitul
agenților economici
subiecți ai sectorului
întreprinderilor mici și
mijlocii.(aprobat prin
Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 40 din
09.03.2020 )
Darea de seamă privind
impozitul pe venitul din
activitatea operațională
(aprobată prin Ordinul MF
nr.110 din 28.07.2015).

C, B

C, B

3

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

3

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2020

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2015 pînă
la perioada
fiscală anul
2019, inclusiv

A / YYYY
(pînă la data de 25 martie
a anului următor anului
de gestiune)

A / YYYY
(nu mai tîrziu de 25
martie a anului următor
perioadei fiscale de
declarare)

Dările de seamă fiscale pentru alte impozite, taxe şi plăţi
Impozitele pe proprietate

BIJ-1

Calculul impozitului pe
bunurile imobiliare
(aprobat prin Ordinul IFPS
nr.34 din 21.02.2005).
Abrogat prin Ordinul IFPS
nr.495 din 10.06.2015.

C, B

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2005
pînă la
perioadele
fiscale aferente
anului 2014

T / N / YYYY
(trimestrial în părţi egale ,
pînă la data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului de gestiune al
anului fiscal în curs)
A/ YYYY

FUNJ 10

Calculul impozitului
funciar (aprobat prin
Ordinul IFPS nr. 229 din
11.05.2010).
Abrogat prin Ordinul IFPS
nr.751 din 03.06.2013.

C, B

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2010
Pînă la perioada
fiscală anul
2012 inclusiv

- pînă la 01 iulie a anului
fiscal în curs;
- pentru perioadele fiscale
anii 2010 – 2011 pînă la
ultima zi de lucru a anului
fiscal în curs. Începînd cu
perioada fiscală anul 2012
– pînă la 31martie a
perioadei fiscale
următoare celei de
gestiune (pentru terenuri
dobîndite după 1 iulie a
anului gestionar)

FUNJ 13

Calculul impozitului
funciar
(aprobat prin Ordinul IFPS
nr.751 din 03.06.2013).
Abrogat prin Ordinul IFPS
nr.495 din 10.06.2015.

C, B

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2013 pînă
la perioada
fiscală anul
2014
inclusiv

A/ YYYY
- pînă la 25 iulie a anului
fiscal în curs
- pînă la 25 martie a
perioadei fiscale
următoare celei de
gestiune (pentru terenuri
dobîndite după 1 iulie a
anului gestionar)

A / YYYY

BIJ 10

Calculul impozitului pe
bunurile imobiliare
(aprobat prin Ordinul IFPS
nr. 229 din 11.05.2010).
Abrogat prin Ordinul IFPS
nr.751 din 03.06.13,
MO122-124/07.06.13
art.849

C, B

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2010
pînă la perioada
fiscală anul
2012 inclusiv

- pînă la data de 1 iulie a
anului fiscal în curs;
- Pentru perioadele fiscale
anii 2010 – 2011 pînă la
ultima zi de lucru a anului
fiscal în curs. Începînd cu
perioada fiscală anul 2012
– pînă la 31martie a
perioadei fiscale
următoare celei de
gestiune (pentru bunuri
imobiliare dobîndite după
1 iulie a anului gestionar)

A/ YYYY

BIJ 13

BIJ 15

BIJ 17

Calculul impozitului pe
bunurile imobiliare
(aprobat prin Ordinul IFPS
nr.751din 03.06.2013)
Abrogat prin Ordinul IFPS
nr.495 din 10.06.2015

Calculul impozitului pe
bunurile imobiliare
(aprobat prin Ordinul IFPS
nr.495 din 10.06.2015).

Calculul impozitului pe
bunurile imobiliare
(aprobat prin Ordinul SFS
nr.108 din 19.05.2017).
Abrogat prin Ordinul SFS
nr. 315 din 25.06.2020.

C, B

C, B

C, B

4

3

3

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2013 pînă
la perioada
fiscală anul
2014
inclusiv

- pînă la 25 iulie a anului
fiscal în curs
- pînă la 25 martie a
perioadei fiscale
următoare celei de
gestiune (pentru bunurile
imobiliare dobîndite după
30 iunie a anului
gestionar)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2015 pînă
la perioada
fiscală anul
2016 inclusiv

A/ YYYY
- pînă la 25 iulie a anului
fiscal în curs
- pînă la 25 martie a
perioadei fiscale
următoare celei de
gestiune (pentru bunurile
imobiliare dobîndite după
30 iunie a anului
gestionar)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2017 pînă
la perioada
fiscală a anului
2020 inclusiv

A/ YYYY
Pentru perioada anilor
2017-2019 inclusiv:
- pînă la 25 iulie a anului
fiscal în curs
- pînă la 25 martie a
perioadei fiscale
următoare celei de
gestiune (pentru bunurile
imobiliare dobîndite după
30 iunie a anului
gestionar)
Pentru perioada anului
2020:
- pînă la 25 septembrie a
anului fiscal în curs

- pînă la 25 martie a
perioadei fiscale
următoare celei de
gestiune (pentru bunurile
imobiliare dobîndite după
25 septembrie a anului
gestionar)

BIJ 17
(în versiune
nouă)

BIPF-1

ISCITL 19

Calculul impozitului pe
bunurile imobiliare (Forma
BIJ 17) în versiune nouă
(aprobat prin Ordinul SFS
nr.73 din 15.02.2021).

Darea de seamă privind
sumele impozitelor funciar
şi pe bunurile imobiliare
calculate persoanelor fizice
(cetăţeni) şi gospodăriilor
ţărăneşti (de fermier)
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.24 din
06.02.2006).
Informaţia privind
impozitul pe bunurile
imobiliare, impozitul
funciar şi taxele locale
administrate
de către SCITL(aprobată
prin Ordinul SFS nr. 379
din 10.07.2018)
Abrogată prin Ordinul SFS
nr. 223 din 06.05.2020.

3

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2021

A/ YYYY
- pînă la 25 septembrie a
anului fiscal în curs
- pînă la 25 martie a
perioadei fiscale
următoare celei de
gestiune (pentru bunurile
imobiliare dobîndite după
25 septembrie a anului
gestionar)

3

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2006 pînă
la perioada
fiscală al anului
2017 inclusiv

A / YYYY
(pînă la data de 15 iulie a
anului de fiscal în curs)

3

Suma de
control
(Rîndul
Total)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2018
pînă la
perioadele
fiscale aferente
anului 2019

A / YYYY
(pînă la data de 25 martie
a anului, următor celui
de gestiune)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul III
2007 pînă la
perioada
trimestrul IV
2012 inclusiv

T/N/YYYY (ultima zi a
lunii următoare
trimestrului de gestiune

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2013

T/N/YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

C, B

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

C, B

4

Suma de
control

C, B

C, B

C, B

Taxele locale

TAT 07

Darea de seamă pe taxa
pentru amenajarea
teritoriului aprobată prin
Ordinul IFPS nr. 488 din
20.08.2007).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.273 din
07.03.2013.

TL 13

Darea de seamă pe taxele
locale (aprobată prin
Ordinul IFPS nr. 1603 din
20.12.2012)

TL APL 13

TAS 06

Darea de seamă pe taxele
locale (aprobată prin
Ordinul IFPS nr. 1603 din
20.12.2012).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.992 din 04.07.14.
Darea de seamă pe taxa de
aplicare a simbolicii locale

C, B

C,B

Începînd cu
perioadele
fiscale
corespunzătoare
anului 2013 pînă
la 25 iulie 2014
Începînd cu
perioadele fiscale

L /MM / YYYY
(pînă la 25 iulie 2014)

T / N / YYYY

TAUCS 06

(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.21 din
02.02.2006).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.
Darea de seamă pe taxa
pentru unităţile comerciale
şi / sau de prestări servicii
de deservire socială
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr. 21 din
02.02.2006).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.

TP 06

Darea de seamă pe taxa de
piaţa (aprobată prin
ordinul IFPS nr.21 din
02.02.2006).
Exclus prin Ordinul IFPS
nr.175 din 28.03.2012

TP 12

Darea de seamă pe taxa de
piaţă (aprobată prin
Ordinul IFPS nr. 175 din
28.03.2012).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.

TC 06

Darea de seamă pe taxa
pentru cazare (aprobată
prin Ordinul IFPS nr.21
din 02.02.2006).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din 20.12.12.

TB 06

Darea de seamă pe taxa
balneară (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.21 din
02.02.2006).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.

TTC 06

Darea de seamă pe taxa
pentru prestarea serviciilor
auto de călători (aprobată
prin Ordinul IFPS nr.21
din 02.02.2006).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.

(Rîndul
suma de
control)

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

aferente anului
2006 pînă la
perioadele fiscale
aferente anului
2012 inclusiv

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2006
pînă la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
inclusiv
Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2006
pînă la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2011
inclusiv
Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul I al
anului 2012 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2006
pînă la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
inclusiv
Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2006
pînă la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
inclusiv
Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2006
pînă la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
inclusiv

(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

T / N / YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

T / N / YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

T/N/YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

T / N / YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

T / N / YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

L / MM /YYYY
(pînă la data de 5 a lunii
următoare celei
gestionare)
T / N / YYYY
Începînd cu trimestrul II al
anului 2011, trimestrial,
pînă la ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

TPA09

Darea de seamă pe taxa
pentru parcare (aprobată
prin Ordinul IFPS nr.22
din 31.01.2009).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.

TPC 06

Darea de seamă pe taxa de
la posesorii de cîini
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.21 din
02.02.2006).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.

TAL 10

TAT-GŢ 06

TPP08

Darea de seamă pe taxa
pentru amenajarea
localităţilor din zona de
frontieră care au birouri
(posturi) vamale de trecere
a frontierei vamale
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr. 79 din
23.02.2010).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.175 din
28.03.2012.
Darea de seamă pe taxa
pentru amenajarea
teritoriului percepută de la
gospodăriile ţărăneşti (de
fermieri) (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.21 din
02.02.2006).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.
Darea de seama pentru
taxa de plasare (amplasare)
a publicității (reclamei)
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.177 din
23.06.2008).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.175 din
28.03.2012.

TPP 12

Darea de seamă pentru
taxa de plasare (amplasare)
a publicităţii (reclamei)
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr. 175 din
28.03.2012).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.

TDP 12

Darea de seamă pe taxa
pentru dispozitivele
publicitare (aprobată prin
Ordinul IFPS nr. 175 din
28.03.2012).

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
trimestrul I al
anului 2009 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
inclusiv

T / N / YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

T / N / YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
trimestrul I al
anului 2010 pînă la perioada
fiscală
trimestrul IV
anul 2011
inclusiv

T / N / YYYY
(pînă la ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2006
pînă la
trimestrul IV al
anului 2012
inclusiv

T / N / YYYY (ultima zi
a lunii următoare
trimestrului de gestiune)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul II
anul 2008 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2011
inclusiv

T / N / YYYY (ultima zi
a lunii următoare
trimestrului de gestiune)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul I al
anului 2012 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
inclusiv

T/N/YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul I al
anului 2012 pînă

T/N/YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

4

4

4

Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.

TPUT 12

Darea de seamă pe taxa de
la posesorii unităţilor de
transport (aprobată prin
Ordinul IFPS nr. 175 din
28.03.2012).
Abrogată prin Ordinul SFS
415 din 14.08.2018

TUS 12

Darea de seamă pentru
unităţile stradale de comerţ
şi/sau de prestare a
serviciilor (aprobată prin
Ordinul IFPS nr. 175 din
28.03.2012).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1603 din
20.12.2012.

la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
inclusiv

C, B

C, B

3

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2012 pînă
la 14.08.2018.

A/YYYY
(pînă la 25 decembrie a
anului de gestiune)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul I al
anului 2012 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul III al
anului 2012
inclusiv

T/N/YYYY
(ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

Taxele pentru resursele naturale

TA 08

Darea de seamă la taxa
pentru apă (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.566 din
07.11.2007)
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1721 din
05.12.2014.

TPG 06

Darea de seamă la taxa
pentru efectuarea
prospecţiunilor geologice
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr. 22 din
03.02.2006)
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1721 din
05.12.2014.

TEG 06

Darea de seamă la taxa
pentru efectuarea
explorărilor geologice
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.22 din 03.02.2006)
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1721 din
05.12.2014.

TMU 06

Darea de seamă la taxa
pentru extragerea
mineralelor utile (aprobată
prin Ordinul IFPS nr. 22
din 03.02.2006)
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1721 din
05.12.2014.

C, B

C, B

C, B

C, B

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

4

4

Începînd cu
trimestrul I al
anului 2008
pînă la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2014
inclusiv
Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2014
inclusiv

T / N / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului
gestionar)

T / N / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului
gestionar)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2014
inclusiv

T / N / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului
gestionar)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2014
inclusiv

T / N / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului
gestionar)

TSPC 06

TCPA 06

TL06

TRN-15

TRN 21

Darea de seamă la taxa
folosirea spaţiilor
subterane în scopul
construcţiei obiectivelor
subterane, altele decît cele
destinate extracţiei
mineralelor utile (aprobată
prin ordinul IFPS nr. 22
din 03.02.2006)
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1721 din
05.12.2014.
Darea de seamă la taxa
pentru exploatarea
construcțiilor subterane în
scopul desfăşurării
activităţii de întreprinzător,
altele decît cele destinate
extracției mineralelor utile
(aprobată prin ordinul
IFPS nr. 22 din
03.02.2006).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.1721 din
05.12.2014.
Darea de seamă a taxei
pentru lemnul eliberat pe
picior (aprobată Ordinul
IFPS nr. 22 din
03.02.2006).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr. 1721 din
05.12.2014.
Darea de seamă pe taxele
pentru resursele naturale
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.1721 din
05.12.2014).
Abrogată prin Ordinul SFS
nr. 376 din 27.07.2020.
Darea de seamă pe taxele
pentru resursele naturale
(aprobată prin Ordinul SFS
nr. 376 din 27.07.2020).

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

4

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2014
inclusiv

T / N / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului
gestionar)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2014
inclusiv

T / N / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului
gestionar)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV
2014 inclusiv
Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2015 pînă
în perioada
fiscală anul
2020 inclusiv

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2021

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
a anului 2010
pînă la perioada
fiscală anul
2012 inclusiv

A/YYYY
(pînă la 31 decembrie a
anului de gestiune)

3

Suma de
control

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2013 pînă
la perioada

A/YYYY
(pînă la data de 25
ianuarie a anului următor
anului fiscal de gestiune)

T / N / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului
gestionar)

T / N / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

T / N / YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

Taxele rutiere

TFD 10

TFD 13

Darea de seamă privind
taxa pentru folosirea
drumurilor de către
autovehiculele
înmatriculate în RM
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr. 80 din
23.02.2010).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.274 din
07.03.2013.
Darea de seamă la taxa
pentru folosirea drumurilor
de către autovehiculele
înmatriculate în RM

C, B

C, B

TFD19

TDL-07

TDL 13

TCM-07

TAP-07

(aprobată prin Ordinul
IFPS nr. 274 din
07.03.2013).
Darea de seamă privind
taxa pentru folosirea
drumurilor de către
autovehiculele
înmatriculate în Republica
Moldova (aprobată prin
Ordinul SFS nr.406 din
08.08.2018).
Darea de seamă privind
taxa pentru folosirea
drumurilor de către
autovehiculele a căror
masă totală, sarcină masică
pe osie sau ale căror
gabarite depăşesc limitele
admise (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.289 din
7.06.2007).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.993 din
07.07.2014
Darea de seamă privind
taxa pentru folosirea
drumurilor de către
autovehiculele a căror
masă totală, sarcină masică
pe osie sau ale căror
gabarite depăşesc limitele
admise (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.274 din
07.03.2013)
Darea de seamă privind
taxa pentru folosirea zonei
de protecţie a drumurilor
din afara perimetrului
localităţilor pentru
efectuarea lucrărilor de
construcţie şi montaj
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.289 din 7.06.2007)
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.521 din
23.06.2015
Darea de seamă privind
taxa pentru folosirea zonei
de protecţie a drumurilor
din afara perimetrului
localităţilor pentru
amplasarea publicităţii
exterioare (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.289 din
7.06.2007)
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.521 din
23.06.2015

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

(Rîndul
suma de
control)

fiscală anul
2017 inclusiv

Suma de
control
(rîndul total
din col.11)

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2018

A/ YYYY
(pînă la 25 ianuarie a
anului următor anului de
gestiune)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007
pînă la perioada
fiscală
trimestrul IV
anul 2012
inclusiv

T/N/YYYY
(pînă la ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul I anul
2013

T/N/YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului de gestiune)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007
pînă la
perioadele
fiscale aferente
anului 2015

T/N/YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului de gestiune)

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007
pînă la
perioadele
fiscale aferente
anului 2015

A/YYYY
(la data de 25 decembrie
a anului de gestiune)

3

4

4

TAOR-07

TGN-07

ATRI- 07

TDLM-07

TDLM-13

TCMM-07

Darea de seamă privind
taxa pentru folosirea zonei
de protecţie a drumurilor
din afara perimetrului
localităţilor pentru
amplasarea obiectelor de
prestare a serviciilor
rutiere (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.289 din
07.06.2007).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.521 din
23.06.2015.
Darea de seamă privind
taxa pentru
comercializarea gazelor
naturale destinate utilizării
în calitate de carburanţi
pentru unităţile de
transport auto (aprobată
prin Ordinul IFPS nr.289
din 07.06.2007).
Darea de seamă privind
calculul sumei taxei de
eliberare a autorizaţiilor
pentru transporturi rutiere
internaţionale (aprobată
prin Ordinul IFPS nr.289
din 7 iunie 2007).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.993 din
07.07.2014.
Informaţia privind taxa
pentru folosirea drumurilor
de către autovehiculele a
căror masă totală, sarcină
masică pe osie sau ale
căror gabarite depăşesc
limitele admise (aprobată
prin Ordinul IFPS nr.289
din 07.06.2007).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.274 din
07.03.2013.
Informaţia privind taxa
pentru folosirea drumurilor
de către autovehiculele a
căror masă totală, sarcină
masică pe osie sau ale
căror gabarite depăşesc
limitele admise (aprobată
prin Ordinul IFPS nr. 274
din 07.03.2013).
Informaţia privind taxa
pentru folosirea zonei de
protecţie a drumurilor din
afara perimetrului
localităţilor pentru
efectuarea lucrărilor de
construcţie şi montaj

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007
pînă la
perioadele
fiscale aferente
anului 2015

A/YYYY
(la data de 25 decembrie
a anului de gestiune)

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007

T/N/YYYY
(pînă la data de 20 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007
pînă perioada
fiscală 2013
inclusiv

T/N/YYYY
(pînă la ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007 pînă
la perioada
fiscală
trimestrul IV al
anului 2012
inclusiv

T/N/YYYY
(pînă la ultima zi a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

5

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul I anul
2013

T/N/YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului de gestiune)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007
pînă la
perioadele

T/N/YYYY
(la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

TAPM-07

TAORM-07

TDLMS 09

TFZD15

ITFZD15

(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.289 din
07.06.2007).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.521 din
23.06.2015.
Informaţia privind taxa de
stat pentru folosirea zonei
de protecţie a drumurilor
din afara perimetrului
localităţilor pentru
amplasarea publicităţii
exterioare (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.289 din
07.06.2007)
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.521 din
23.06.2015.
Informaţia privind taxa
pentru folosirea zonei de
protecţie a drumurilor din
afara perimetrului
localităţilor pentru
amplasarea obiectivelor de
prestare a serviciilor
rutiere (aprobată prin
Ordinul IFPS nr.289 din
07.06.2007).
Abrogată prin Ordinul
IFPS nr.521 din
23.06.2015.
Informaţia privind taxa
pentru folosirea drumurilor
de către autovehiculele a
căror masa totală, sarcină
masică pe osie sau ale
căror gabarite depăşesc
limitele admise, calculată
în conformitate cu art. 352
alin. (5) al CF (aprobată
prin Ordinul IFPS nr. 317
din 27.11.2009).
Darea de seamă pe taxele
pentru folosirea zonei
drumului public și/sau
zonelor de protecție a
acestuia din afara
perimetrului localităților
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr. 521 din
23.06.2015).
Informația pe taxele pentru
folosirea zonei drumului
public și/sau zonelor de
protecție a acestuia din
afara perimetrului
localităților (aprobată prin
Ordinul IFPS nr. 521 din
23.06.2015).

fiscale aferente
anului 2015

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007
pînă la
perioadele
fiscale aferente
anului 2015

T/N/YYYY
(la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

4

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2007
pînă la
perioadele
fiscale aferente
anului 2015

T/N/YYYY
(la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul IV
anul 2009

T/N/YYYY
(la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioadele
fiscale aferente
anului 2016

T/N/YYYY
(la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

2

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul II
anul 2015

T/N/YYYY
(la data de 25 a lunii
următoare trimestrului de
gestiune)

4

IATRI 15

IZDP

IZDPAR20

ICM20

Informația privind taxa
pentru eliberarea
autorizaţiilor pentru
transporturi rutiere
internaţionale,
autorizaţiilor multilaterale
CEMT, carnetelor de drum
la autorizaţiile
multilaterale CEMT,
carnetelor cu foi de parcurs
(Interbus)
(aprobată prin Ordinul
IFPS nr.956 din
30.10.2015).
Abrogată prin Ordinul SFS
nr.80 din 26.02.2019.
Informația privind
subiecții impunerii, ale
căror obiective de
publicitate exterioară și
obiective de prestare a
serviciilor rutiere, sunt
amplasate în zona
drumului public și/sau în
zonele de protecție a
acestuia din afara
perimetrului localităților
(aprobată prin Ordinul SFS
nr. 425 din 30.09.2019).
Informația privind
obiectivele de publicitate
exterioară și obiective de
prestare a serviciilor
rutiere, din zona drumului
public și/sau în zonele de
protecție a acestuia din
afara perimetrului
localităților, amplasate /
retrase pe parcursul
trimestrului gestionar
(aprobată prin Ordinul SFS
nr. 425 din 30.09.2019).
Informația privind
subiecții impunerii și
sumele către plată la taxa
pentru folosirea drumului
public și/sau zonele de
protecție a acestuia din
afara perimetrului
localităților pentru
efectuarea lucrărilor de
construcție și montaj
(aprobată prin Ordinul SFS
nr. 425 din 30.09.2019).

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2015 pînă
la perioada
fiscală anul
2018 inclusiv

A / YYYY
(pînă la 25 ianuarie a
anului următor celui de
gestiune)

C, B

3

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

C, B

3

-

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2020

A / YYYY
(pînă la 25 martie a
perioadei fiscale curente)

-

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul I anul
2020

T / N / YYYY
(pînă la 25 martie a
perioadei fiscale curente)

-

Începînd cu
perioada fiscală
trimestrul I anul
2020

T / N / YYYY
(pînă la 25 martie a
perioadei fiscale curente

Suma de
control

Începînd cu
perioada iulie
2020

L/MM/ YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
imediat următoare lunii
de gestiune)

C, B

C, B

3

3

Dările de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației
TFSP 20

Darea de seamă privind
taxele în Fondul de
susținere a populației

C, B

2

(aprobată prin Ordinul SFS
nr.238 din 19.05.2020).
Dările de seamă aferente taxei pentru serviciile de telefonie mobilă şi plăţii suplimentare obligatorii la vînzarea valutei
străine prin intermediul caselor de schimb valutar
Darea de seamă privind
taxa pentru serviciile de
Începînd cu
telefonie mobilă (aprobată
Suma de
perioadele
L/MM/YYYY
prin Ordinul IFPS nr. 514
control
fiscale
(pînă la data de 25 a lunii
C, B
2
TTM
din 07.09.2007).
(Rîndul suma aferente anului
imediat următoare lunii
Abrogată din 01.07.2020
de control)
2007 pînă la
de gestiune)
prin Ordinul SFS nr.238
01 iulie 2020
din 19.05.2020.
Darea de seamă privind
plata
suplimentară
obligatorie la vînzarea
valutei
străine
prin
intermediul caselor de
Începînd cu
schimb valutar (aprobată
perioadele
Suma de
L/MM/YYYY
prin Ordinul IFPS nr. 514
fiscale
control
(pînă la data de 25 a lunii
din
07.09.2007
şi C, B
1
aferente anului
PSV
(Rîndul suma
imediat următoare lunii
actualizată prin Ordinul
2007 pînă la
de control)
de gestiune)
IFPS nr.524 din 04.10.2007
01 iulie 2020
şi Ordinul IFPS nr.698 din
28.12.2007).
Abrogată din 01.07.2020
prin Ordinul SFS nr.238
din 19.05.2020.
Dividendele în funcţie de rezultatele activităţii societăţilor pe acţiuni şi unei părţi din profitul net al întreprinderilor de
stat
Darea de seamă privind
Suma de
defalcările din profitul net
A/YYYY
control
Începînd cu
al întreprinderilor de stat şi
(pînă la 30 iunie a anului
C, B
2
(Rîndul
perioada fiscală
DISM 16
municipale (aprobată prin
următor anului de
suma de
anul 2015
Ordinul IFPS nr.455 din
gestiune)
control)
17.05.2016).
Darea de seamă privind
dividendele ce urmează a
Suma de
A/YYYY
fi achitate de către
control
Începînd cu
(pînă la 30 iunie a anului
societăţile pe acţiuni
C, B
3
(Rîndul
perioada fiscală
DPP 16
următor anului de
(aprobată prin Ordinul
suma de
anul 2012
gestiune)
IFPS nr.455 din
control)
17.05.2016).
Darea de seamă unificată

UNIF14

UNIF18

UNIF21

Declaraţia (darea de seamă
fiscală unificată) (aprobată
prin Ordinul IFPS nr.1804
din 30.12.2014).
Declaraţia (darea de seamă
fiscală unificată) (aprobată
prin Ordinul SFS nr.456
din 08.09.2018).
Abrogată prin Ordinul SFS
nr.370 din 24.07.2020.
Declaraţia (darea de seamă
fiscală unificată) (aprobată
prin Ordinul SFS nr.370
din 24.07.2020).

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2014 pînă
la I etapă 2018

1

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

C, B

1

Suma de
control
(Rîndul
suma de
control)

Începînd cu
perioada 01
octombrie 2018
pînă la perioada
fiscală anul
2020 inclusiv

C, B

1

Suma de
control

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2021

C, B

A/YYYY
(pînă la data de 25
martie a anului următor
anului de gestiune)

A/YYYY
(pînă la data de 25 martie
a anului următor anului
de gestiune)

A/YYYY

(Rîndul
suma de
control)

(pînă la data de 25 martie
a anului următor anului
de gestiune)

Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului
Darea de seamă privind
calcularea contribuției
Începînd cu
F / N / YYYY
obligatorii în Fondul Viei
perioada fiscală (pînă la data de 20 a lunii
și Vinului (aprobată prin
trimestrul 1 al
următoare după
C, B
2
CFV
Ordinul IFPS nr.429 din
anului 2013 pînă
încheierea perioadei de
16.04.2013).
la 30 aprilie
raportare de 120 de zile)
Abrogată prin Ordinul SFS
2020
nr.423 din 15.08.2020.
Darea de seamă privind
F / N / YYYY
calcularea contribuției
Începînd cu
(pînă la data de 25 a lunii
obligatorii în Fondul Viei
perioada fiscală
următoare perioadei de
C, B
2
CFV20
și Vinului (aprobată prin
1 mai – 31
raportare în care au fost
Ordinul SFS nr.423 din
august 2021
eliberate documente
15.08.2020).
aferente tranzacțiilor)
Darea de seamă privind
T / N / YYYY
calcularea contribuției
(pînă la data de 25 a lunii
obligatorii în Fondul Viei
Începând cu 14 următoare trimestrului de
C, B
2
CFV21
și Vinului (aprobată prin
mai 2021
raportare în care au fost
Ordinul SFS nr.349 din
eliberate documente
21.06.2021)
aferente tranzacțiilor)
Plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor/taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării,
cauzează poluarea mediului
Darea de seamă privind
taxa pentru mărfurile care,
Suma de
Începînd cu
L/MM/YYYY
în procesul utilizării,
control
perioada fiscală (pînă la data de 25 a lunii
cauzează poluarea
C, B
1
(Rândul
POLMED17
anul 2017
imediat următoare lunii
mediului (aprobată prin
Total din
de gestiune)
Ordinul MF nr. 5 din
col.11)
11.01.2017).
Începînd cu
Darea de seamă privind
perioada fiscală
Suma de
plata pentru emisiile de
ianuarie 2017
control
L/MM/YYYY
poluanţi, deversări şi
pînă la perioada
C, B
1
(Rîndul
(în vigoare pînă la data
EMPOLDEP17
depozitarea deşeurilor
fiscală
Total din
de 25 februarie 2018)
(aprobată prin Ordinul MF
decembrie 2017
col.11)
nr. 21 din 02.02.2017).
inclusiv

EMPOLDEP19

Darea de seamă privind
plata pentru emisiile de
poluanţi, deversări şi
depozitarea deşeurilor
(ordinal Ministerului
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi
Mediului nr.15 din
22.01.2019)

C, B

1

Suma de
control
(Rîndul
Total din
col.11)

Începînd cu
perioada fiscală
2018

A/YYYY
pînă la data de 25 a lunii
februarie a anului
următor de gestiune

Începînd cu
perioada fiscală
anul 2018

L/MM/YYYY
(pînă la data de 25 a lunii
următoare lunii de
gestiune)

Alte rapoarte

TMA18

Raportului cu privire la
tichetele de masă acordate
angajatorilor (aprobată
prin Ordinul MF nr. 95 din
07.05.2018).

C

1

-

Notă: * - în coloana „Tipul pachetului” literele semnifică:
A, W – reprezintă pachete ce conțin documente de uz intern, emise în scopul anulării (A) sau înscrierilor repetate (W) a informației fiscale;
C – reprezintă pachete ce conţin documente fiscale, cu excepţia celor de plată;
B – reprezintă pachete ce conţin documente fiscale, cu excepţia celor de plată, create şi tipărite cu barcode;

S, L – reprezintă pachete ce conțin documente de plată aferente bugetului de stat (S) și bugetelor unităților administrativ-teritoriale(L).
** - în coloana „Perioada fiscală” literele semnifică:
L – reprezintă dare de seamă fiscală lunară;
T – reprezintă dare de seamă fiscală trimestrială;
S – reprezintă dare de seamă fiscală semestrială;
A – reprezintă dare de seamă fiscală anuală;
MM – reprezintă numărul lunii pentru care se prezintă darea de seamă fiscală şi poate primi valorile de la 01 la 12;
N – reprezintă numărul trimestrului pentru care se prezintă darea de seamă fiscală şi poate primi valorile de la 1 la 4;
P – reprezintă numărul semestrului pentru care se prezintă darea de seamă fiscală şi poate primi valorile 1 ori 2;
F – reprezintă codul perioadei de raportare, N reprezintă perioada de raportare (1 – 1 ianuarie – 30 aprilie, 2 – 1 mai – 31 august, 3–1 septembrie
– 31 decembrie al anului de raportare);
YYYY – reprezintă anul pentru care se prezintă darea de seamă fiscală.

Anexa nr.3.38

Criteriile determinate a contribuabililor ce au obligaţia de a prezenţa dările de seamă
Nr. crt Formularul
dării de
seamă

Tipul
impozitului
/taxei

Categoria subiecților

Obliga Perioada și Sursa informației în baza
Surse externe
Modul de identificare a
Soluții (propuneri) de
ția de termenul căreia pot fi identificați (furnizori de informații)
contribuabililor care au
optimizare a procesului de
prezen
de
contribuabilii ce au
obligația de a prezenta darea identificare a contribuabilii care
tare a prezentare obligația de a prezenta
de seamă
au obligația de a prezenta darea
dării
darea de seamă
de seamă
(surse potențiale de informații)
de
seamă
(în lipsa
obiectului
impuneri)

Impozitul pe venit
1

Forma
VEN12

2

Forma
UNIF18/
UNIF21

Impozit pe venit Persoanele juridice, rezidente,
inclusiv administrația zonelor
economice libere şi instituţiile
de învățământ publice şi private
cu excepția autorităților publice
şi
instituțiilor
publice,
reprezentanța permanentă a
nerezidentului în Republica
Moldova
Întreprinzătorii
Individuali
(Întreprinderile Individuale),
Gospodăriile Ţărăneşti (de
fermier), la care numărul mediu
anual de salariaţi pe parcursul
perioadei fiscale nu depăşeşte 3
unităţi, şi nu sunt înregistraţi ca
plătitori de taxa pe valoarea
adăugată
Remarca:
Gospodăria
ţărănească (de fermier) care pe
parcursul perioadei fiscale nu a
avut angajaţi şi nu a obţinut venit
impozabil este scutită de
obligaţia privind prezentarea
declaraţiei
cu
privire
la
impozitul pe venit.

da

Anual,
25 martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune

da

Anual,
25 martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune

Impedimente care nu
permit determinarea
subiecților ce au obligația
de a prezenta darea de
seamă

3

Forma
SIMM20

4

Forma
ONG17

5

Forma
DAJ17

6

Forma
DASS19

Agenții economici care nu sunt
înregistraţi ca plătitori de taxa
pe valoarea adăugată și care
conform situaţiei din data de 31
decembrie a perioadei fiscale
precedente perioadei fiscale de
declarare, au obţinut venit din
livrări scutite de T.V.A. fără
drept de deducere sau din livrări
scutite de T.V.A. fără drept de
deducere şi impozabile cu
T.V.A. în sumă de până la 1,2
milioane de lei, cu condiţia că
livrările scutite de T.V.A. fără
drept de deducere depăşesc
50% din totalul livrărilor
Organizațiile necomerciale
prevăzute la art.52 din Codul
fiscal

da

Anual,
25 martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune

da

Avocați, avocați-stagiari, notari
publici, executori judecătorești,
administratori autorizați,
mediatori, experți judiciari în
cadrul biroului de expertiză
judiciară.
Cabinetele individuale ale
medicilor de familie, medici de
familie din cadrul centrului
medicilor de familie

da

Anual,
25 martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune
Anual,
25 martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune
Anual,
25 martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune

da

7

8

9

Forma
NER17

Forma
AI17

Forma
IU17

Reprezentanţele persoanelor
juridice nerezidente, persoanele
juridice nerezidente, care obţin
venit din activitatea desfăşurată
în Republica Moldova

da

persoanele fizice rezidente
care, fără a constitui o formă
organizatorico-juridică pentru
desfăşurarea activităţii, obţin
venituri din activităţile
independente menţionate la
art.696, cu excepţia
activităţilor menţionate la
art.88, 90 şi 901, în sumă ce nu
depăşeşte 600000 lei într-o
perioadă fiscală

da

orice persoane juridice şi fizice
înregistrate
în
Republica
Moldova în calitate de subiecţi
ai activităţii de întreprinzător şi
care
întrunesc
cumulativ
condiţiile
specificate
în
legislaţia cu privire la parcurile
pentru tehnologia informaţiei

da

Anual,
25 martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune

Anual,
25 martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune

Lista contribuabililor ce au
prezentat darea de seamă
(forma NER17) din SIA
Rapoarte fiscale

Lista persoanelor
juridice nerezidente care
desfășoară activitate pe
teritoriul RM înregistrate
la ASP

Lista persoanelor ce au
înregistrat așa gen de
activitate

Lista contribuabililor ce au Lista persoanelor ce au
prezentat darea de seamă înregistrat asa gen de
(forma AI17) din SIA
activitate de la ASP
Rapoarte fiscale
Lista AI care dețin ECC
din SIA Rapoarte fiscale
Lista persoanelor ce au
înregistrat așa gen de
activitate

lunar,
25 martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune

Lista agenților economici Surse externe care au prezentat darea de Registrul rezidenților
seama cu privire la Moldova IT Park
impozitul unic (Forma IU
17) din SIA Rapoarte
fiscale
Registrul
rezidenților
Moldova IT Park (sursă
externă)

Informația data poate fi
obținută prin contrapunerea
Listei contribuabililor ce au
prezentat darea de seamă
(forma NER17) din SIA
Rapoarte fiscale cu Lista
persoanelor juridice nerezidente
care desfășoară activitate pe
teritoriul RM înregistrate la
ASP
Totodată menționăm că în
cadrul SIA Rapoarte fiscale
există raportul ”Lista agentilor
economici care nu au prezentat
Declaraţia cu privire la
impozitul pe venit” în care se
selectează lista contribuabililor
înregistrați conform legislației,
care desfășoară careva
activitate.
Informația data poate fi
obținută prin contrapunerea
Listei contribuabililor ce au
prezentat (forma AI17) din
SIA Rapoarte fiscale cu Lista
persoanelor ce au intregistrat
asa gen de activitate
Totodată menționăm că în
cadrul SIA Rapoarte fiscale
există raportul ”Lista agentilor
economici care nu au prezentat
Declaraţia cu privire la
impozitul pe venit” în care se
selectează lista contribuabililor
înregistrați conform legislației,
care desfășoară careva
activitate.
Contrapunerea Listei agenților
economici care au prezentat
darea de seama cu privire la
impozitul unic (Forma IU 17)
din SIA Rapoarte fiscale cu
Registrul rezidenților Moldova
IT Park (sursă externă)

Considerăm oportun de a fi
oferită posibilitate de a introduce
informația din registrele manuale
în SIA pentru a asigura
plenitudinea datelor și corelarea
informației pe partea ECC și a
dărilor de seamă.

Actualmente
registrul
contribuabililor
care
desfășoară
activitate
independentă
din SIA
Rapoarte
fiscale
este
incomplet. Divergența este
creată în partea în care se
referă la contribuabilii inițiali
înregistrați
pînă
la
dezvoltarea SIA. În acest caz
considerăm oportun de a fi
oferită posibilitate de a
introduce informația din
registrele manuale în SIA
pentru a asigura plenitudinea
datelor
și
corelarea
informației pe partea ECC și
a dărilor de seamă.

10

11

Forma
ISAPTI17

Forma
IALS18/
IALS21

orice persoane juridice şi fizice
înregistrate
în
Republica
Moldova în calitate de subiecţi
ai activităţii de întreprinzător şi
care
întrunesc
cumulativ
condiţiile
specificate
în
legislaţia cu privire la parcurile
pentru tehnologia informaţiei

Persoanele juridice care
desfășoară activitate de
întreprinzător și au achitat
salariul şi alte plăţi
în folosul angajaţilor, precum şi
plăţile achitate
rezidenţilor din alte surse de
venit decât salariul şi au reținut
impozit pe venit
din aceste plăţi

nu

nu

Anual,
25 ianuarie
a perioadei
următoare
celei de
gestiune

Lista agenților economici Registrul
rezidenților Contrapunerea Listei agenților
care au prezentat darea de Moldova IT Park (sursă economici care au prezentat
seama privind salariul și externă)
darea de seama privind salariul
alte plăți efectuate de către
și alte plăți efectuate de către
rezidentul parcului pentru
rezidentul parcului pentru
tehnologia informației în
tehnologia
informației
în
folosul angajaților (Forma
folosul angajaților (Forma
ISAPTI 17)
din SIA
ISAPTI 17) din SIA Rapoarte
Rapoarte fiscale
fiscale cu Registrul rezidenților
Moldova IT Park (sursă
Lista agenților economici
externă)
care au prezentat darea de
seama cu privire la
impozitul unic (Forma IU
17) din SIA Rapoarte
fiscale

Registrul
rezidenților
Moldova IT Park (sursă
externă)
Anual,
Lista agenților economici
25 ianuarie care au prezentat Darea de
a perioadei seamă privind reținerea
următoare impozitului pe venit, a
celei de primelor de asigurare
gestiune obligatorie de asistență
medicală și a contribuțiilor
de asigurări sociale de stat
obligatorii calculate
(Forma IPC18 sau IPC21)
din SIA Rapoarte fiscale

Contrapunerea Listei agenților
economici care au prezentat
Darea de seamă (Forma
IPC21) cu Lista agenților
economici care au prezentat
Nota de informare (forma
IALS18)

Elaborarea raportului de
contrapunere a Listei agentilor
economici care au prezentat
IPC18/IPC21 si nu au prezentat
forma IALS18, și invers.

Lista agenților economici
care au prezentat Nota de
informare (forma IALS18)
din SIA Rapoarte fiscale
MENȚIUNE: De către DGMIT a fost înaintata solicitare cu referire la crearea unui asemenea raport, lucrările fiind amânate din considerentul prioritizării activităților IT.

12

Forma
INR14

Persoanele juridice care
desfășoară activitate de
întreprinzător și au achitat
salariul şi alte plăţi
în folosul nerezidenților

nu

Anual,
25 ianuarie
a perioadei
următoare
celei de
gestiune

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă privind reținerea
impozitului pe venit, a
primelor de asigurare
obligatorie de asistență
medicală și a contribuțiilor
de asigurări sociale de stat
obligatorii calculate
(Forma IPC18 sau IPC21)
din SIA Rapoarte fiscale

Contrapunerea Listei agenților
economici care au prezentat
Darea de seamă (Forma
IPC21) prin completarea
tabelului nr.1 rândurile 51 - 56
cu Lista agenților economici
care au prezentat Nota de
informare (forma IALS18)

Elaborarea raportului de
contrapunere a Listei agentilor
economici care au prezentat
IPC18/IPC21 si nu au prezentat
forma INR14, și invers.

Lista agenților economici
care au prezentat Nota de
informare (forma INR14)
din SIA Rapoarte fiscale
MENȚIUNE: De către DGMIT a fost înaintata solicitare cu referire la crearea unui asemenea raport, lucrările fiind amânate din considerentul prioritizării activităților IT
13

Forma
IPC18/
IPC21

Persoanele juridice care
desfășoară activitate de
întreprinzător și au achitat
salariul şi alte plăţi
în folosul angajaţilor, precum şi
plăţile achitate
rezidenţilor din alte surse de
venit decât salariul şi au reținut
impozit pe venit
din aceste plăţi

nu

14

Forma
CAS18-AN

Întreprinzătorii individuali şi
gospodăriile țărănești, precum
și persoanele fizice ce
desfăşoară activitate
independentă în domeniul
comerţului cu amănuntul care
nu au persoane angajate prin
contract individual de muncă

nu

Contrapunerea informației
eferente listei
contribuabilor care au
prezentat IPC pentru
ultimele două luni aferente
perioadei analizate prin
contrapunere cu Lista
contribuabilor care au
prezentat darea de seama
TL 13 în care la taxa
pentru amenajarea
teritoriului sunt indicate
mai mult de 2 - 3 persoane
Anual,
Lista întreprinzătorilor
15 ianuarie individuali şi gospodăriilor
a perioadei țărănești, precum și
următoare persoanele fizice ce
celei de desfășoară activitate
gestiune independentă în domeniul
comerțului cu amănuntul
(cu excepția mărfurilor
supuse accizelor din
CODFISC
lunar,
25 a lunii
următoare
celei de
gestiune

Lista agenților economici
care au prezentat forma
CAS18-AN din SIA
Rapoarte fiscale

Contrapunerea Listei agenților
economici care au prezentat
forma CAS18-AN din SIA
Rapoarte fiscale cu Lista
întreprinzătorilor individuali şi
gospodăriilor țărănești, precum
și persoanele fizice ce
desfăşoară activitate
independentă în domeniul
comerţului cu amănuntul, care
nu au persoane angajate prin
contract individual de muncă
in baza CODFISC

MENȚIUNE: Actualmente Sistemul Reports nu permite generarea listei contribuabililor deserviți după forma organizatorico/ juridică

15

Contribuabilii din domeniul
transportului rutier de persoane
în regim de taxi

Forma
TAXI18

nu

Lunar,
25 a lunii
premergăto
are celei de
gestiune

Lista subiecților impunerii
care nu au prezentat darea
de seama TAXI18 din SIA
Rapoarte fiscale

Lista contribuabililor ce
prestează servicii taxi
(surse externe)
ANTA/ASP

Lista contribuabililor ce
prestează servicii taxi
(surse externe)

se identifica prin contrapunerea
listei subiecţilor impunerii care
au prezentat darea de seama
Forma TAXI18 cu Lista
contribuabililor ce prestează
servicii taxi

Dividende/defalcări
16

întreprinderilor de stat şi
municipale

Forma
DISM16

da

Anual,
30 iunie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune

Lista contribuabililor
plătitori ai defalcărilor din
profilul net al
întreprinderilor de stat şi
municipale (Ministerul
Finanțelor)

Lista contribuabililor
plătitori ai defalcărilor
din profitul net al
întreprinderilor de stat
şi municipale
(Ministerul Finanțelor)

Lista contribuabililor care
au prezentat darea de
seama forma VEN12 (cu
profit)
Lista contribuabililor care
au prezentat darea de
seama forma DISM16.
17

societăților pe acţiuni cu cota
de participație a statului

Forma
DPP16

da

Anual,
30 iunie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune

Lista societăților pe acţiuni
cu cota de participație a
statului care achită
dividende din profiul net
la buget (Ministerul
Finanțelor)

Lista societăților pe
acţiuni cu cota de
participație a statului
care achită dividende
din profiul net la buget
(Ministerul Finanțelor)

Lista contribuabililor care
au prezentat darea de
seama forma VEN12 (cu
profit)
Lista contribuabililor care
au prezentat darea de
seama forma DPP16.

Contrapunerea Listei
contribuabililor plătitori ai
defalcărilor din profiul net al
întreprinderilor de stat şi
municipale în baza listelor
anului precedent (prezentate de
DGAF-uri) luând în calcul
reorganizările posibile prin
contrapunerea cu Listei
contribuabililor (din cei
menționați supra) care au
prezentat darea de seama
forma VEN12 (cu profit) Lista
contribuabililor care au
prezentat darea de seama
forma DISM16.
Contrapunerea Listei Lista
societăților pe actiuni cu cota
de participație a statului care
achită dividende din profiul net
la buget în baza listelor anului
precedent (prezentate de
DGAF-uri) luând în calcul
reorganizările posibile prin
contrapunerea cu Listei
contribuabililor (din cei
menționați supra) care au
prezentat darea de seama
forma VEN12 (cu profit) Lista
contribuabililor care au
prezentat darea de seama
forma DPP16.

Impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar
18

Forma BIJ
17 Calculul
impozitului
pe bunurile
imobiliare

Impozitul pe
bunurile
imobiliare

Persoane juridice, persoane
fizice înregistrate în calitate de
întreprinzător (cu excepția celor
al căror număr mediu anual de
salariaţi, pe parcursul perioadei
fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi
care nu sunt înregistraţi ca

nu

Anual,
- către 25
septembrie
a anului de
gestiune
(pentru
bunurile

Informația
privind
bunurile
imobiliare
evaluate
în
scopul
impozitării deținute de
către persoanele juridice,
persoanele
fizice
înregistrate în calitate de

- Informația din Registru
bunurilor
imobile,
deținut de către I.P.
Agenția Servicii Publice
(ASP);

Contrapunerea
listei
contribuabililor
care
au
prezentat Calculul impozitului
pe bunurile imobiliare Forma
BIJ 17 cu:
- informația privind bunurile
imobiliare evaluate în scopul

- extinderea memorandului de - lipsa informații privind
colaborare cu ASP în vederea bunurile
imobiliare
recepționării informațiilor privind neevaluate;
bunurile imobiliare neevaluate;
- neînregistrarea de către
- crearea web-serviciului privind contribuabili a bunurilor
furnizarea informațiilor aferente

plătitori de T.V.A.) care dețin
cu drept de proprietate/ posesie/
folosinţă/ dispoziţie și/sau în
arendă/
locațiune
bunuri
imobiliare

imobiliare
existente/
dobîndite
pînă la 25
septembrie
inclusiv)
- către 25
martie a
perioadei
următoare
celei de
gestiune
(pentru
bunurile
imobiliare
dobîndite
după 25
septembrie
)

Impozitul funciar

întreprinzător (raportul CF
24 din SIA ,,Cadastru
Fiscal” modulul ,,Persoane
juridice”;
- Lista contribuabililor care
au prezentat Calculul
impozitului pe bunurile
imobiliare Forma BIJ 17
din SIA ,,Rapoarte fiscale”

- Informația ce ține de
bunurile
imobiliare
transmise
de
către
autoritatea
administrației publice
locale
în
posesie,
gestiune și/sau folosință
persoanelor
juridice
și/sau persoanelor fizice
înregistrate în calitate de
întreprinzător,
recepţionată
de
la
autoritatea
administrației publice
locale (AAPL);
- Informația privind
autorizațiile
de
construcții/de
desființare/de schimbare
a
destinației
construcțiilor
și
amenajărilor eliberate de
AAPL;
- Informația ce ține de
bunurile
imobiliare
proprietate publică a
statului transmise în
posesie, gestiune și/sau
folosință
persoanelor
juridice
și/sau
persoanelor
fizice
înregistrate în calitate de
întreprinzător,
prezentată de către
Agenția
Proprietății
Publice

impozitării deținute de către
persoanele juridice, persoanele
fizice înregistrate în calitate de
întreprinzător (raportul CF 24
din SIA ,,Cadastru Fiscal”
modulului
,,Persoane
juridice”);
- informația ce ține de bunurile
imobiliare transmise de către
autoritatea
administrației
publice locale în posesie,
gestiune
și/sau
folosință
persoanelor juridice și/sau
persoanelor fizice înregistrate
în calitate de întreprinzător,
recepționată de la autoritatea
administrației publice locale
(recepționată de la AAPL
urmare a solicitării DDF-lor) ;
- informația ce ține de bunurile
imobiliare proprietate publică a
statului transmise în posesie,
gestiune
și/sau
folosință
persoanelor juridice și/sau
persoanelor fizice înregistrate
în calitate de întreprinzător,
prezentată de către Agenția
Proprietății Publice (solicitată
de către SFS)

bunurilor imobiliare,
celor neevaluate;

inclusiv imobiliare
în
bunurilor imobile

- ajustarea SIA ,, Cadastru Fiscal”
modulul
,,Persoane juridice”,
inclusiv rapoartelor de selectare a
informațiilor în vederea asigurării
înscrierii informațiilor cu privire
la toate bunurile imobiliare
(inclusiv cele neevaluate).

registrul

- actualizarea cu întîrziere/
neactualizarea
informației
recepționate de la ASP
privind bunurile imobiliare
evaluate în SIA ,,Cadastru
Fiscal” modulul ,,Persoane
juridice”;
- date incomplete/ eronate
recepționate de la autorități
publice

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
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Forma
TFD 19
Darea de
seamă
privind taxa
pentru
folosirea
drumurilor
de către
autovehicul
ele

Taxa pentru
folosirea
drumurilor de
către
autovehiculele
înmatriculate în
Republica
Moldova

Persoane juridice și
persoane fizice care practică
activitate de întreprinzător (cu
excepția celor al căror număr
mediu anual de salariaţi, pe
parcursul perioadei fiscale, nu
depăşeşte 3 unităţi şi care nu
sînt înregistraţi ca plătitori de
T.V.A.), posesoare de
autovehicule înmatriculate în
Republica Moldova

nu

Anual,
- către 25
ianuarie a
anului
următor
celui de
gestiune

- raportul CC-10C din SIA
"Contul curent al
Contribuabilului" (SIA
CCC) Informaţia privind
sumele calculate, stinse
(achitate) şi restante
aferente contribuabililor
cap.114633 "Taxa pentru
folosirea drumurilor de
către autovehiculele

- Informația din
Registrul de stat al
transporturilor deținut
de ASP;

Generarea raportului CC-10C
din SIA CCC și se identifică
contribuabilii care au
înregistrat supraplată la
cap.114633 "Taxa pentru
folosirea drumurilor de către
autovehiculele înmatriculate în
Republica Moldova "

- definitivarea negocierilor și
încheierea acordului de colaborare
cu ASP în vederea recepționării
informațiilor privind mijlocele de
transport înregistrate Registrul de
stat al transporturilor deținut de
ASP;
- crearea web-serviciului privind
furnizarea informațiilor privind

- lipsa informațiilor aferente
persoanelor cărora au fost
transmise în posesia
(uzufruct, uz, locațiune,
leasing, procură, gaj etc.)
autovehicule înmatriculate în
Republica Moldova;

înmatriculat
e în
Republica
Moldova

înmatriculate în Republica
Moldova "

mijlocele de transport înregistrate
Registrul de stat al transporturilor;
- crearea în SIA ,,Rapoarte
Fiscale” a unor rapoarte care ar
reflecta și contrapune informația
privind mijlocele de transport din
Registrul de stat al transporturilor
cu informația din dările de seamă
Forma TFD 19

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise
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Taxa pentru
Forma
folosirea
TDL13
Darea de
drumurilor de
seamă
către
privind taxa autovehicule a
pentru
căror masă
folosirea
totală, sarcină
drumurilor
masică pe axă
de către
sau ale căror
autovehicul
dimensiuni
e a căror depășesc limitele
masă totală,
admise
sarcină
masică pe
axă sau ale
căror
dimensiuni
depășesc
limitele
admise

Persoanele juridice (rezidente)
posesoare de autovehicule a
căror masă totală, sarcină
masică pe axă sau ale căror
dimensiuni depăşesc limitele
admise

nu

trimestrial,
pînă la data
de 25 a
lunii
imediat
următoare
trimestrului
de gestiune

- Informaţia privind sumele
calculate şi achitate ale
taxei pentru folosirea
drumurilor
de
către
autovehiculele a căror
masă totală, sarcină masică
pe axă sau ale căror
dimensiuni
depăşesc
limitele admise (Forma
TDLM 13) (generarea
raportului lista agenților
economici
care
au
prezentat Forma TDLM
13, inclusiv documentul
TDLM 13 după numărul
documentului în sistem din
SIA ,,Rapoarte fiscale”);
- Lista agenților economici
care au prezentat Forma
TDL13 din SIA ,,Rapoarte
fiscale”.

- Informația privind
autorizațiile ce permite
transportul rutier cu
autovehicule,
înmatriculate în
Republica Moldova, a
căror masă totală,
sarcină masică pe axă
sau ale căror dimensiuni
depășesc limitele
admise, eliberate de
către ANTA;

Contrapunerea listei agenților
economici care au prezentat
Forma TDL13 cu Informația
din Forma TDLM 13

- definitivarea creării webserviciului privind furnizarea
informațiilor
aferente
autorizațiilor, eliberate de către
ANTA, ce permit transportul
rutier
cu
autovehicule,
înmatriculate
în
Republica
Moldova, a căror masă totală,
sarcină masică pe axă sau ale căror
dimensiuni depăşesc limitele
admise;

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
privind autorizațiilor,
eliberate de către ANTA, ce
permit transportul rutier cu
autovehicule, înmatriculate
în Republica Moldova, a
căror masă totală, sarcină
masică pe axă sau ale căror
dimensiuni depăşesc limitele
admise

Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților
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Taxa pentru
Forma
folosirea
TFZD15
Darea de
drumului public
seamă pe
şi/sau zonele de
taxele
protecţie a
pentru
acestuia din afara
folosirea
perimetrului
zonei
localităţilor
drumului pentru efectuarea
public
lucrărilor de
și/sau
construcţie şi
zonelor de
montaj
protecție a
acestuia din
afara

Persoanele juridice care solicită
autorizaţie pentru efectuarea, în
zona drumului public şi/sau
zonele de protecţie a acestuia
din
afara
perimetrului
localităţilor,
a
lucrărilor
subterane şi/sau supraterane de
montare
a
comunicațiilor
inginereşti, a lucrărilor de
construcţie a căilor de acces la
drumuri, a parcărilor, a
clădirilor şi amenajărilor, cu
excepţia
obiectivelor
de
prestare a serviciilor rutiere

nu

trimestrial,
pînă la data
de 25 a
lunii
imediat
următoare
trimestrului
de gestiune
în care au
fost
obţinute
actele
necesare
pentru
efectuarea
lucrărilor

Informaţia privind
subiecţii impunerii şi
sumele către plată la taxa
pentru folosirea drumului
public şi/sau zonele de
protecţie a acestuia din
afara perimetrului
localităţilor pentru
efectuarea lucrărilor de
construcţie şi montaj
(Forma ICM 20)
(generarea Formei ICM 20
din SIA ,,Rapoarte
fiscale”);

Generarea din SIA ,,Rapoarte
fiscale” și contrapunerea listei
contribuabililor - persoane
juridice care, în cursul
trimestrului gestionar, au
solicitat autorizație de la
organul administrației publice
centrale pentru efectuarea
lucrărilor de construcție montaj
din Informația privind subiecții
impunerii și sumele către plată
la taxa pentru folosirea
drumului public și/sau zonele
de protecție a acestuia din afara
perimetrului localităților
pentru efectuarea lucrărilor de

-Neprezentarea/ prezentarea
tardivă/ incompletă de către
organul abilitat al
administraţiei publice
centrale a informațiilor
Forma ICM 20 și Forma
IZDP 20

- Lista agenților economici
care au prezentat Forma
TFZD15 (generat din SIA
,,Rapoarte fiscale”)

perimetrului
localităților

Taxa pentru
folosirea zonei
drumului public
şi/sau zonele de
protecţie a
acestuia din afara
perimetrului
localităţilor
pentru
amplasarea
publicităţii
exterioare
Taxa pentru
folosirea zonei
drumului public
şi/sau zonele de
protecţie a
acestuia din afara
perimetrului
localităţilor
pentru
amplasarea
obiectivelor de
prestare a
serviciilor rutiere

Persoanele juridice care solicită
autorizaţie pentru amplasarea
publicităţii exterioare în zona
drumului public şi/sau zonele
de protecţie a acestuia din afara
perimetrului localităţilor

construcție și montaj (Forma
ICM 20) și lista agenților
economici care au prezentat
Forma TFZD15

anual, pînă
la 25
martie a
perioadei
fiscale
curente

- Informaţia privind
subiecţii impunerii, ale
căror obiective de
publicitate exterioară şi
obiective de prestare a
serviciilor rutiere sunt
amplasate în zona
drumului public şi/sau în
zonele de protecţie a
acestuia din afara
perimetrului localităților
(Forma IZDP 20) din SIA
anual, pînă ,,Rapoarte fiscale”
la 25
martie a - Lista agenților economici
perioadei care au prezentat Forma
TFZD15 din SIA
fiscale
curente ,,Rapoarte fiscale”;

Persoanele juridice care
solicită autorizaţie pentru
amplasarea obiectivelor de
prestare a serviciilor rutiere în
zona drumului public şi/sau
zonele de protecţie a acestuia
din afara perimetrului
localităţilor.

Generarea din SIA ,,Rapoarte
fiscale” și contrapunerea listei
contribuabililor - persoane
juridice care la situația din 1
ianuarie a anului fiscal în curs
dețin obiective de publicitate
exterioară și obiective de
prestare a serviciilor rutiere,
amplasate în zona drumului
public și/sau în zonele de
protecție a acestuia din afara
perimetrului localităților din
Informația privind subiecții
impunerii, ale căror obiective
de publicitate exterioară
obiective de prestare a
serviciilor rutiere sunt
amplasate în zona drumului
public și/sau în zonele de
protecție a acestuia din afara
perimetrului localităților
(Forma IZDP 20) și lista
agenților economici care au
prezentat Forma TFZD15

Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale
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Forma
TRN 21
Darea de
seamă pe
taxele
pentru
resursele
naturale

Taxa pentru apă Persoanele juridice și
persoanele fizice care
desfăşoară activitate de
întreprinzător (cu excepția
celor al căror număr mediu
anual de salariaţi, pe parcursul
perioadei fiscale, nu depăşeşte
3 unităţi şi care nu sunt
înregistraţi ca plătitori de
T.V.A.)
care:
a) extrag apă din sursele de apă
de suprafaţă şi din cele
subterane;
b) utilizează apa potabilă din
orice sursă în scopul
îmbutelierii;

nu

trimestrial,
pînă la data
de 25 a
lunii
imediat
următoare
trimestrului
de gestiune

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă pe taxele pentru
resursele naturale (Forma
TRN 21) din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Informaţia furnizată de
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului aferentă
agenților economici
care:
- au extras apă din
fondul apelor;
- au extras zăcăminte
naturale;
- deţin- au deţinut
perimetre miniere
pentru construcția
obiectivelor subterane,
inclusiv pentru
exploatarea
construcțiilor subterane

Contrapunerea informaţiei
aferente agenților economici
recepţionată de la MADRM cu
informaţiile din Dările de
seamă pe taxele pentru
resursele naturale (Forma TRN
21)

- negocierea și încheierea - lipsa informații, inclusiv
acordului de colaborare cu datelor eronate /incomplete
MADRM în vederea recepționării recepționate de la MADRM;
agenții economici care au extras
apa şi/sau zăcăminte naturale şi
celor care dețin perimetre miniere

- crearea web-serviciului privind
furnizarea
informațiilor
corespunzătoare

c) extrag apă minerală
naturală;
d) utilizează apa la
hidrocentrale.
Taxa pentru
beneficiarii subsolului –
extragerea
persoanele fizice care
mineralelor utile desfășoară activitate de
întreprinzător şi persoanele
juridice care efectuează
extragerea mineralelor utile
Taxa pentru
beneficiarii subsolului –
folosirea
persoanele fizice care
subsolului
desfăşoară activitate de
întreprinzător şi persoanele
juridice care folosesc subsolul

în scopul desfăşurării
activităţii de
întreprinzător (altele
decît cele destinate
extracţiei mineralelor
utile)

Taxele locale
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Forma
TL13 Darea
de seamă pe
taxele
locale

Taxa pentru
amenajarea
teritoriului

Persoanele juridice sau fizice
înregistrate în calitate de
întreprinzător (cu excepția
celor al căror număr mediu
anual de salariaţi, pe parcursul
perioadei fiscale, nu depăşeşte
3 unităţi şi care nu sunt
înregistraţi ca plătitori de
T.V.A.)
şi persoanele ce desfăşoară
activitate profesională în
sectorul justiţiei, care dispun
de bază impozabilă

nu

trimestrial,
pînă la data
de 25 a
lunii
imediat
următoare
trimestrului
de gestiune

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă privind reținerea
impozitului pe venit, a
primelor de asigurare
obligatorie de asistență
medicală și a contribuțiilor
de asigurări sociale de stat
obligatorii calculate
(Forma IPC18 sau IPC21)
sursa SAL din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Contrapunerea informației
aferente agenților economici
care au prezentat forma TL 13
(cap.114412) cu:
-lista agenților economici care
au prezentat Forma IPC21
sursa SAL
- lista agenților economici care
au prezentat Forma DAJ17

- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

Lista agenților economici
care au prezentat
Declaraţia cu privire la
impozitul pe venit pentru
persoanele care desfăşoară
activitate profesională în
sectorul justiţiei (forma
DAJ17) din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Taxa de
organizare a
licitaţiilor şi
loteriilor pe

Persoanele juridice sau fizice
înregistrate în calitate de
întreprinzător (cu excepția
celor al căror număr mediu

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă pe taxele locale
Forma TL 13
(cap.114412) din SIA
,,Rapoarte fiscale”
În Republica Moldova,
activitatea de organizare și
desfășurare a loteriilor
reprezintă monopol de stat

- imposibilitatea obținerii
informațiilor aferente
organizatorilor licitaţiilor,
întrucât legislația nu prevede

teritoriul unităţii anual de salariaţi, pe parcursul
administrativ- perioadei fiscale, nu depăşeşte
teritoriale
3 unităţi şi care nu sunt
înregistraţi ca plătitori de
T.V.A.) -organizator al
licitaţiilor şi loteriilor
Taxa de plasare Persoanele juridice sau
(amplasare) a persoanele fizice înregistrate în
publicităţii
calitate de întreprinzător (cu
(reclamei)
excepția celor al căror număr
mediu anual de salariaţi, pe
parcursul perioadei fiscale, nu
depăşeşte 3 unităţi şi care nu
sunt înregistraţi ca plătitori de
T.V.A.) care plasează şi/sau
difuzează informaţii publicitare
(cu excepţia publicităţii
exterioare) prin intermediul
mijloacelor cinematografice,
rețelelor telefonice, telegrafice,
telex, mijloacelor de transport,
altor mijloace (cu excepţia TV,
internetului, radioului, presei
periodice, tipăriturilor);
Taxa de aplicare persoanele juridice sau fizice,
a simbolicii
înregistrate în calitate de
locale
întreprinzător (cu excepția
celor al căror număr mediu
anual de salariaţi, pe parcursul
perioadei fiscale, nu depăşeşte
3 unităţi şi care nu sunt
înregistraţi ca plătitori de
T.V.A.), care aplică simbolica
locală pe produsele fabricate
Taxa pentru
persoanele fizice care
unitățile
desfăşoară activitate de
comerciale şi/sau întreprinzător (cu excepția
de prestări
celor al căror număr mediu
servicii
anual de salariaţi, pe parcursul
perioadei fiscale, nu depăşeşte
3 unităţi şi care nu sunt
înregistraţi ca plătitori de
T.V.A.) şi persoanele juridice,
care dispun de obiecte ale
impunerii
Taxa de piață persoanele juridice sau fizice
înregistrate în calitate de
întreprinzător (cu excepția
celor al căror număr mediu
anual de salariaţi, pe parcursul
perioadei fiscale, nu depăşeşte

și se realizează de către
Loteria Națională a
Moldovei (Legea nr.
291/2016 art.19 alin.(1))

obligativitatea înregistrării a
desfășurării licitațiilor la
careva autorități;
- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă pe taxele locale
Forma TL 13
(cap.114414) din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Contrapunerea informației
aferente agenților economici
care au prezentat forma TL 13
(cap.114414) în anul curent cu
agenții economici care au
prezentat dare de seama în
perioada anterioara

- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
recepționate de la AAPL;
- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă pe taxele locale
Forma TL 13
(cap.114423) din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Lista agenților
economici care dețin
permisiunea utilizării
simbolicii locale,
furnizate de către AAPL

Contrapunerea informației
aferente agenților economici
care au prezentat forma TL 13
(cap.114423) cu informația
furnizată de către AAPL

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă pe taxele locale
Forma TL 13
(cap.114418) din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Lista agenților
economici care au
depus notificări la
AAPL, furnizată de
către AAPL

Contrapunerea informației
aferente agenților economici
care au prezentat forma TL 13
(cap.114418) cu informația
furnizată de către AAPL

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă pe taxele locale
Forma TL 13
(cap.114411) din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Lista agenților
economici care dețin
autorizații de amplasare
a pieței, eliberate de
către AAPL (furnizată
de către AAPL)

Contrapunerea informației
aferente agenților economici
care au prezentat forma TL 13
(cap.114411) cu informația
furnizată de către AAPL

- asigurarea accesului la resursele
informaționale ale AAPL sau
Sistemului informațional
automatizat de gestionare și
eliberare a actelor permisive (SIA
GEAP)

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
recepționate de la AAPL;
- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
recepționate de la AAPL;
- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

Taxa pentru
cazare

3 unităţi şi care nu sunt
înregistraţi ca plătitori de
T.V.A.) -administrator al pieței
persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează
servicii de cazare

Taxă balneară

persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează
servicii de odihnă şi tratament

Taxa pentru
prestarea
serviciilor de
transport auto de
călători pe
teritoriul
municipiilor,
orașelor şi
satelor
(comunelor)

persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează
servicii de transport auto de
călători pe teritoriul
municipiilor, orașelor şi satelor
(comunelor)

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă pe taxele locale
Forma TL 13
(cap.114421) din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Lista agenților
economici care au
depus notificări la
AAPL, furnizată de
către AAPL;
Lista agenților
economici din Registrul
structurilor de primire
turistică, ținut de către
ASP

Contrapunerea informației
aferente agenților economici
care au prezentat forma TL 13
(cap.114421) cu:
- informația furnizată de către
AAPL privind lista agenților
economici care au depus
notificări;
- informația din Registrul
structurilor de primire turistică,
ținut de către ASP
Lista agenților economici Lista agenților
Contrapunerea informației
care au prezentat Darea de economici care au
aferente agenților economici
seamă pe taxele locale
depus notificări la
care au prezentat forma TL 13
Forma TL 13
AAPL, furnizată de
(cap.114422) cu:
(cap.114422) din SIA
către AAPL;
- informația furnizată de către
,,Rapoarte fiscale”
Lista agenților
AAPL privind lista agenților
economici din Registrul economici care au depus
structurilor de primire
notificări;
turistică, ținut de către
- informația din Registrul
ASP
structurilor de primire turistică,
ținut de către ASP
Lista agenților economici Lista agenților
Contrapunerea informației
care au prezentat Darea de economici care au
aferente agenților economici
seamă pe taxele locale
depus notificări la
care au prezentat forma TL 13
Forma TL 13
AAPL (furnizată de
(cap.114413) cu:
(cap.114413) din SIA
către AAPL)
- informația furnizată de către
,,Rapoarte fiscale”
AAPL;
Lista deținătorilor de
- informația aferentă
autorizații pentru
deținătorilor de autorizații
prestarea serviciilor de pentru prestarea serviciilor de
călători furnizată de
călători furnizată de către
către ANTA
ANTA.

- asigurarea accesului la resursele
informaționale ale AAPL sau
Sistemului informațional
automatizat de gestionare și
eliberare a actelor permisive (SIA
GEAP);
- asigurarea accesului la
informația din Registrul
structurilor de primire turistică,
ținut de către ASP

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
recepționate de la AAPL sau
ASP;
- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

- asigurarea accesului la resursele
informaționale ale AAPL sau
Sistemului informațional
automatizat de gestionare și
eliberare a actelor permisive (SIA
GEAP);
- asigurarea accesului la
informația din Registrul
structurilor de primire turistică,
ținut de către ASP

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
recepționate de la AAPL sau
ASP;
- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

- asigurarea accesului la resursele
informaționale ale AAPL sau
Sistemului informațional
automatizat de gestionare și
eliberare a actelor permisive (SIA
GEAP);
- definitivarea creării webserviciului privind furnizarea
informațiilor aferente
autorizațiilor, eliberate de către
ANTA

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
recepționate de la
AAPL/ANTA;
- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

Taxa pentru
parcare

persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează
servicii de parcare

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă pe taxele locale
Forma TL 13
(cap.114416) din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Lista agenților
economici care dețin
autorizații pentru
parcare furnizată de
către AAPL

Contrapunerea informației
aferente agenților economici
care au prezentat forma TL 13
(cap.114416) cu informația
furnizată de către AAPL

- asigurarea accesului la resursele
informaționale ale AAPL sau
Sistemului informațional
automatizat de gestionare și
eliberare a actelor permisive (SIA
GEAP);

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
recepționate de la AAPL;
- Neadoptarea de către
AAPL a taxei
corespunzătoare

Taxa pentru
dispozitivele
publicitare

persoanele fizice înregistrate în
calitate de întreprinzător şi
persoanele juridice, care deţin
în posesie/folosinţă sau sunt
proprietari ai dispozitivelor
publicitare

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă pe taxele locale
Forma TL 13
(cap.114415) din SIA
,,Rapoarte fiscale”

Lista agenților
economici care dețin
autorizații pentru
dispozitivele
publicitare, furnizată de
către AAPL

Contrapunerea informației
aferente agenților economici
care au prezentat forma TL 13
(cap.114415) cu informația
furnizată de către AAPL

- asigurarea accesului la resursele
informaționale ale AAPL sau
Sistemului informațional
automatizat de gestionare și
eliberare a actelor permisive (SIA
GEAP);

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
recepționate de la AAPL;
- Neadoptarea de către
AAPL a taxei respective

Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto
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Forma
Taxa pentru
Plătitori ai taxei pentru
TGN07
comercializarea comercializarea gazelor
Darea de
gazelor naturale naturale destinate utilizării în
seama
destinate
calitate de carburanţi pentru
privind taxa
utilizării în
unităţile de transport auto sunt
pentru
calitate de
persoanele juridice titulare de
comercializa
rea gazelor carburanţi pentru licenţă pentru comercializarea
unităţile de
acestora
naturale
transport auto
destinate
utilizarii in
calitate de
carburanti
pentru
unitățile de
transport
auto

nu

Lunar,
către data
de 20a
lunii
următoare
celei de
gestiune

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seama privind taxa pentru
comercializarea gazelor
naturale destinate utilizării
in calitate de carburanți
pentru unitățile de
transport auto Forma
TGN07 din SIA ,,Rapoarte
fiscale”

Lista persoanele
juridice titulare de
licenţă pentru
comercializarea gazelor
naturale destinate
utilizării in calitate de
carburanţi pentru
unităţile de transport
auto din Registrul de
licențiere, deținut de
ANRE

Contrapunerea informației
aferente agenților economici
care au prezentat forma
TGN07 cu lista persoanele
juridice titulare de licenţă

Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației
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Forma
TFSP 20
Darea de
seamă
privind
taxele în
fondul de
susținere a
populației

taxa de
portabilitate

persoana juridică care
administrează procesul de
portare a numerelor

taxa aeroportuară persoana juridică care
administrează activele aflate în
gestiunea economică a Î.S.
"Aeroportul Internaţional
Chişinău"

taxa pentru
persoana juridică care
prestarea
prestează servicii de telefonie
serviciilor de
mobilă
telefonie mobilă

Plata
suplimentară
obligatorie la
casele de schimb
valutar și la
băncile licențiate

nu

lunar, nu
mai tîrziu
de data 25
a lunii
următoare
lunii de
gestiune

Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă privind taxele în
fondul de susținere a
populației Forma TFSP
20 din SIA ,,Rapoarte
fiscale”

administrator al bazei
de date centralizate
desemnată prin
Hotărârea Consiliului
de Administraţie al
ANRCETI nr. 38/1 din
12.09.2012 - (ÎCS) “NP
Base” SRL
Lista agenților economici SRL „Avia-Invest” în
care au prezentat Darea de baza contractului de
seamă privind taxele în
concesiune din
fondul de susținere a
30.08.2013 între APP și
populației Forma TFSP
SRL „Avia-Invest”
20 din SIA ,,Rapoarte
fiscale”
Lista agenților economici Lista agenților
care au prezentat Darea de economici care
seamă privind taxele în
prestează servicii de
fondul de susținere a
telefonie mobilă din
populației Forma TFSP
Registrul public al
20 din SIA ,,Rapoarte
furnizorilor de rețele şi
fiscale”
servicii de comunicaţii
electronice, ținut de
ANRECETI
Lista agenților economici
care au prezentat Darea de
seamă privind taxele în
fondul de susținere a
populației Forma TFSP

Lista unităților de
schimb valutar
(persoane juridice) care
deţin licenţa Băncii
Naţionale a

Contrapunerea listei agenților
economici care au prezentat
Darea de seamă privind taxele
în fondul de susținere a
populației Forma TFSP 20 cu
lista agenților economici care
prestează servicii de telefonie
mobilă din Registrul public al
furnizorilor de rețele şi servicii
de comunicaţii electronice
Contrapunerea listei agenților
economici care au prezentat
Darea de seamă privind taxele
în fondul de susținere a
populației Forma TFSP 20 cu

- lipsa informații, inclusiv
datelor eronate /incomplete
recepționate de la ASP

care desfășoară
activitate de
schimb valutar în
numerar cu
persoane fizice,
inclusiv prin
intermediul
aparatelor de
schimb valutar

20 din SIA ,,Rapoarte
fiscale”

Moldovei (BNM)
pentru efectuarea
operaţiunilor de schimb
valutar în numerar cu
persoanele
fizice pe teritoriul
Republicii Moldova
furnizată de către BNM

Lista unităților de schimb
valutar (persoane juridice) care
deţin licenţa Băncii Naţionale a
Moldovei (BNM) pentru
efectuarea operaţiunilor de
schimb valutar în numerar cu
persoanele fizice pe teritoriul
Republicii Moldova
(disponibilă pe situl
www.bnm.md)

Anexa nr.3.39

(SCRISOARE DE CONFORMARE)

ANTET
Nr. ________________________________
din ________________________________

____________________________________
denumirea contribuabilului

____________________________________
adresa juridică

____________________________________
____________________________________
Serviciul Fiscal de Stat informează că potrivit informațiilor disponibile din sistemul informațional
s-a constatat neprezentarea de către _________________(se indică denumirea contribuabilului) a
____________________________________________(denumirea dării de seamă, a declarației, etc. neprezentate)
pentru perioadele fiscale _________________(se indică perioada concretă.)
Astfel, comunicăm că potrivit prevederilor art. _____ din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați
să prezinte, ___________(lunar/trimestrial/anual), _____________________________________
_________________________________ (forma ______) (denumirea dării de seamă, a declarației etc. neprezentate).
În cazul neprezentării dărilor de seamă timp de 15 zile din data recepționării scrisorii, Serviciul
Fiscal de Stat este în drept să emită Dispoziția privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare
și/sau conturile de plăți.
Pentru detalii suplimentare, apelați la nr. de telefon __________ sau vizitați sediul Direcției
deservire fiscală __________, amplasat la adresa __________________, în termen de până la
_______________.
În cazul neconformării voluntare la legislația fiscală, Serviciul Fiscal de Stat își rezervă dreptul de
a purcede la conformarea forțată prin aplicarea acțiunilor de control fiscal.

Cu respect,
Șef al DGDFF/DDF/DGACM

_________________

Ex:______________

Tel: _____________
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Anexa nr.3.40

„______” _______________202____
Nr.____________________________

Direcția generală conformare

Prin prezenta, DGDF/DGACM, prezintă în conformitate cu prevederile Manualului privind
deservirea contribuabililor, aprobat prin Ordinul SFS nr.40 din 27.01.2020 (subcapitolul 3.3.2.),
informația totalizată cu privire la contribuabilii care nu au prezentat dările de seamă urmare a
acțiunilor de conformare întreprinse în perioada ____________, conform datelor de mai jos.
Informația totalizată cu privire la contribuabilii care nu au prezentat dările de seamă
urmare a acțiunilor de conformare întreprinse în perioada ____________,
Nr.d/o

Denumirea contribuabilului

Codul fiscal

Tipul dării de
seamă

Perioada pentru
care nu a fost
prezentată darea
de seamă

Numărul și data
scrisorii de
conformare

Mențiune

1

2

3

5

6

7

8

Șef/șef adjunct al DGDF/DGACM ____________

_______________________

Ex:_____________________
Tel:____________________
e-mail:_________________
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Anexa nr.3.41

Tipurile pachetelor

Tipul
pachetului

Destinația pachetului

Prioritatea prelucrării

C

Pachete ce conțin documente fiscale, cu
excepţia celor de plată

Corespunzător priorității
documentelor incluse

B

Pachete ce conțin documente fiscale cu
BARCODE

Corespunzător priorității
documentelor incluse

S

Pachete electronice primite de la Trezoreria
de Stat

0

L

Pachete electronice
trezoreriile teritoriale

0

F

Pachete electronice primite de la CNAS

primite

de

la

Notă

Prioritatea prelucrării documentelor

Prioritatea
0
1
2
3, 5

Denumirea documentelor
Documente de plată trezoreriale
Documente fiscale cu termenul de plată lunare și documente interne
Dări de seamă trimestriale, semestriale
Rapoarte/informații ș.a. anuale

Anexa nr.3.42
Lista documentelor incluse în pachetul nr. _______________

Nr.crt.

Agentul economic
Cod fiscal

Denumire

Tipul
documentului

Suma de control a
documentului
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Anexa nr.3.43

Fişa corespondenței fiscale

A format corespondenţa Cod___________________

Data ____________________________

Nume, prenume____________________ Semnătura_____________ Funcția _________________
Numărul pachetului de la _______________________ până la _______________
Numărul total de pachete ________________

A primit corespondența

Data ____________________

Nume, prenume____________________ Semnătura ______________ Funcția ________________
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nexa nr.3.44
FIȘA DE CONTROL A PACHETULUI

Direcția deservire fiscală/DGACM ____________________________
Codul DDF

Data formării ________________________________________
Numărul pachetului____________ Prioritatea prelucrării____ Data înregistrării _______________
Numărul de documente____________ Suma de control __________________________________
Cod __________ Nume, prenume_________________________ Semnătura _________________

Mențiunile I.P. CTIF
Cod __________ Nume, prenume_________________________ Semnătura _________________
Data primirii______________ Numărul de documente___________ Suma de control____________________

Înscris:
Data
Cod

Personalul I.P. CTIF
Nume, prenume

Semnătură

Efectuat control:
Cod__________ Nume, prenume_________________________ Data primirii ________________
Semnătura_____________ Numărul de documente__________ Suma de control____________________

Primit în arhivă:
Cod__________ Nume, prenume_________________________ Data primirii ________________
Semnătura _______________ Numărul de documente ________________________
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Anexa nr.4.1

Antet SFS

Subdiviziunea SFS______________________

INFORMAȚIE
privind încetarea activității contribuabilului
Contribuabilul ________________________________________________________________________
(denumirea, cod fiscal)

În baza deciziei de încetare a activității _____________________________________________________
(numărul și data deciziei)

și copiei de pe avizul privind inițierea procedurii de încetare a activității, publicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova ____________________________________________________________________
(numărul și data publicării)

informează despre inițierea încetării activității din ____________________________________________
(data, luna, anul)

__________________________________________
(semnătura contribuabilului sau a persoanei sale responsabile)

________________________________

_________________________________________

(numele, prenumele, semnătura funcționarului)

(numele, prenumele, semnătura șef/șef adjunct al subdiviziunii)
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Anexa nr.4.2
Anexa nr.3 la Regulamentul privind luarea la evidență fiscală/
încetare a activității în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal,
desfășurate de persoanele fizice rezidente aprobat prin
Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019

Denumirea subdiviziunii SFS__________
Наименование подразделения ГНС

CERERE

privind încetarea activității desfășurate de persoana fizică rezidentă în domeniul achizițiilor
produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal
ЗАЯВЛЕНИЕ
О прекращении деятельности физического лица резидента в сфере заготовки сельскохозяйственной
продукции растениеводства и садоводства, и других объектов растительного мира,
Ziua/Luna/Anul ________/________/________ День /Месяц /Год
1.1 Codul IDNP/Код ИДНП
____________________________________________________
1.2. Numele, Prenumele/Фамилия, имя _____________________________________________________
1.3. Domiciliu (municipiu, oraș, comuna)/местожительство (муниципий, город, пригород)________

2. Solicit încetarea activității desfășurate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și
fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal.
Прошу снять с налогового учета физического лица резидента, осуществляющего деятельность в сфере
заготовки сельскохозяйственной продукции растениеводства и садоводства, и других объектов
растительного мира

CONFIRM că datele incluse în cerere sunt depline și veridice.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что данные, указанные в заявлении полные и достоверные.
__________________________________
(numele, prenumele )/(фамилия имя)

(Semnătura) /(подпись)_______________

(Data)/(Дата)______________________
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Anexa nr.4.3
Anexa nr.6 la Regulamentul privind luarea la evidență fiscală/
încetare a activității în domeniul achizițiilor produselor agricole
din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal,
desfășurate de persoanele fizice rezidente aprobat prin
Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019

ANTET SFS
Subdiviziunea SFS__________
Подразделения ГНС

CONFIRMARE
privind încetarea activității persoanei fizice rezidente în domeniul achizițiilor produselor
agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
О прекращении деятельности физического лица резидента в сфере заготовки сельскохозяйственной
продукции растениеводства и садоводства, и других объектов растительного мира

____ ___________ 20__

Nr. _______

Persoana fizică rezidentă încetează activitatea în domeniul achizițiilor produselor agricole din
horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal
Физическое лицо резидент прекращает деятельность в сфере заготовки сельскохозяйственной
продукции растениеводства и садоводства, и других объектов растительного мира

__________________________________________________________________________________
(Numele prenumele/ фамилия, имя)

Codul fiscal__________________________________________________________________
Фискальный код
_______________________
( funcția)(semnătura/ должность/подпись)

(codul IDNP /код ИДНП)

___________________________
(numele, prenumele/ фамилия, имя)
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Anexa nr.4.4
(antetul subdiviziunii SFS)
DECIZIE
Nr._____ din _________________20___
privind radierea din oficiu din Registrul fiscal de stat a gospodăriilor țărănești (de fermieri)
Eu ________________________

__________________________

(numele, prenumele conducătorului)

(denumirea organului fiscal)

În componența grupului de lucru:

Semnătura:

(se indică numele, prenumele și funcția persoanelor)

examinând:
_____________________________________________________________________________
(se indică perioada pentru care se examinează lista gospodăriilor țărănești care urmează a fi radiate din Registrul fiscal de stat)

_____________________________________________________________________________
în conformitate cu art.36 alin.(5) din Legea privind gospodăriile țărănești (de fermieri) nr.1353-XIV
din 3 noiembrie 2000

DECID:
1. A radia din oficiu gospodăriile țărănești care nu au efectuat reînregistrarea în conformitate
cu art.36 alin.(2) din Legea privind gospodăriile țărănești (de fermieri) nr.1353-XIV din 3 noiembrie
2000 (data radierii în Registrul fiscal de stat computerizat a indica data emiterii Deciziei).
2. A se completa lista gospodăriilor țărănești care se radiază cu indicarea codului fiscal și
denumirea gospodăriei țărănești (de fermieri).
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Anexa nr.4.5

APROB
______________________________________________
(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)

______________________________________________
(semnătura)

______________________________________________
(data)

DECIZIE nr.___________
privind suspendarea valabilității patentei de întreprinzător
În temeiul art. 9 din Legea nr. 93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, se
suspendă valabilitatea patentei de întreprinzător Seria ___________ nr. ___________________ a titularului
Nume Prenume Codul de identitate în baza/motivul ____________________________________ până la înlăturarea
cauzelor ce au condus la suspendare.

Anexe: (se vor anexa documentele care au stat la baza
suspendării valabilității patentei)
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Anexa nr.4.6

APROB
______________________________________________
(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)

______________________________________________
(semnătura)

______________________________________________
(data)

DECIZIE nr.___________
privind încetarea valabilității patentei de întreprinzător
În temeiul art. 8 din Legea nr. 93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător,
încetează valabilitatea patentei de întreprinzător Seria ___________ nr. ___________________ a titularului
Nume Prenume Codul de identitate în baza/motivul ____________________________________ .

Anexe: (se vor anexa documentele care au stat la baza
încetării valabilității patentei)

Am luat act _______________________________________
(data, semnătura titularului patentei/moștenitorilor)

*Dacă valabilitatea patentei încetează în temeiurile indicate la alin.(l) lit. c) d) al art. 8 din Legea nr. 93 din 15 iulie
1998 cu privire la patenta de întreprinzător, titularului patentei sau moștenitorilor acestuia li se restituie suma
plătită pentru perioada nefolosită.
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Anexa nr.4.7

APROB
______________________________________________
(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)

______________________________________________
(semnătura)

______________________________________________
(data)

DECIZIE nr.___________
privind reluarea valabilității patentei de întreprinzător
În temeiul art. 9 din Legea nr. 93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător,
patenta de întreprinzător Seria ___________ nr. ___________________ a titularului Nume Prenume Codul de
identitate, suspendată prin DECIZIA nr.______ din _______________, își va relua valabilitatea din data de
___________________.

Anexe: (se vor anexa documentele confirmative de înlăturare a
cauzelor ce au dus la suspendării valabilității patentei)
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Anexa nr.5.1
Anexa nr.1
la Ordinul SFS
nr.216 din 16 aprilie 2021

CERERE DE ÎNREGISTRARE ÎN
CALITATE DE PLĂTITOR AL TVA

Pentru notițele Serviciului Fiscal de Stat
Data primirii_______________________
Inspectorul care a primit cererea
__________________________________
Numărul de intrare___________________

1. Denumirea agentului economic
2. Codul fiscal
3. Adresa juridică
4. Indicați tipul înregistrării în calitate de plătitor TVA
Înregistrarea benevolă
Înregistrarea obligatorie
(conform art.112 alin.(2) din Codul fiscal)
(conform art.112 alin.(1) din Codul fiscal)
LEI
5. Indicați suma totală a livrărilor, cu excepția celor scutite
de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie
obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2 ) din Codul fiscal, efectuate în perioada de ultimele 12 luni
consecutive.
6. În cazul în care s-a beneficiat de servicii de import,
acordate de către persoanele nerezidente ale Republicii
Moldova în decursul, a ultimilor 12 luni consecutive,
indicați valoarea lor totală.

LEI

7. Indicați numele complet al conducătorului și contabilului- șef și a locțiitorilor acestora.
IDNP

Numele, prenumele

Funcția
Conducător
Contabil-șef

Adresa

Numărul de telefon

Declar că:
- informația din cerere este veridică;
- cunosc despre activitatea desfășurată de către entitatea, pe care o reprezint ca persoană cu funcții de răspundere;
- numărul de angajați și fondul de salarizare corespund cu cele declarate Serviciului Fiscal de Stat;
- accept efectuarea vizitelor fiscale ulterioare, cu prezentarea documentelor la solicitarea funcționarului fiscal.
Confirm că cunosc despre obligația subiectului, înregistrat în calitate de plătitori a TVA, de prezentare a dărilor
de seamă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică conform art.187 alin.(2 1)
din Codul fiscal.
Mă oblig să întreprind acțiunile necesare în vederea obținerii semnăturii electronice de autentificare pînă la
survenirea termenului de prezentare a primei dări de seamă.

________________________
Numele, prenumele conducătorului

__________________
semnătura
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Anexa nr.5.2
Anexa nr.3
la Ordinul IFPS
nr.392 din 30 aprilie 2015

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND REORGANIZAREA
AGENTULUI ECONOMIC ÎN VEDEREA
ATRIBUIRII STATUTULUI DE PLĂTITOR DE
TVA

Pentru notițele Serviciului Fiscal de Stat
Data primirii_______________________
Funcţionarul care a primit cererea
__________________________________
Numărul de intrare___________________

1. Denumirea agentului economic
2. Codul fiscal
3. Adresa juridică
4. Bifați tipul reorganizării, despre care se înștiințează Serviciul Fiscal de Stat în vederea înregistrării în
calitate de plătitor de TVA
Reorganizarea prin fuziune, dezmembrare sau transformare
Reorganizare prin absorbție
5. În cazul reorganizării prin contopire, dezmembrare sau transformare se indică data înregistrării de stat
a noilor persoane juridice
DD/LL/AAAA
6. În cazul reorganizării prin absorbție se indică data înregistrării modificărilor în actele de constituire
ale persoanei juridice absorbante.
DD/LL/AAAA
7. Indicați numele complet al conducătorului și contabilului- șef şi /sau altor adjuncți

IDNP

Numele,
prenumele

Funcția

Adresa

Numărul de
telefon

Conducător
Contabil-șef
Declar că informația prezentată în înștiințarea data este veridică.
Confirm faptul, că cunosc despre obligația de înregistrare ca plătitor a TVA, ca rezultat al transmiterii
drepturilor şi/sau obligaţiilor de către întreprinderea reorganizată, deţinătoare a statutului de plătitor de T.V.A.,
în urma reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare, de la data:
- înregistrării de stat a noilor persoane juridice, în cazul reorganizării prin contopire, dezmembrare sau
transformare, cu depunerea înștiințării despre reorganizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării
de stat a noii persoane juridice;
- înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante în cazul reorganizării
prin absorbție, cu depunerea înștiințării despre reorganizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării
modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.
Confirm faptul că cunosc despre obligația stabilită față de subiecții înregistrați în calitate de plătitori de
TVA prin art.187 alin.(2 1) din Codul fiscal, de prezentare a dărilor de seamă utilizînd, în mod obligatoriu,
metode automatizate de raportare electronică.

_________________________
Numele, prenumele conducătorului

___________________
semnătura
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Anexa nr.5.3
Model: Anexa nr.4
la Indicaţiile metodice privind
efectuarea vizitelor fiscale, aprobate
prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 388 din 09.09.2019

(Adresa Direcției Deservire Fiscal
în a cărei rază de deservire se deservește agentul economic)

“___” ______________20____
RAPORTUL VIZITEI FISCALE
PRIVIND ÎNREGISTRAREA CA SUBIECT AL IMPUNERII CU TVA
Nr. _________
I. Subsemnatul(a)(ţii),________________________, funcţionar(rii) fiscal(li)____________________,
funcţia

numele, prenumele

al DDF__________, din cadrul DGAF ___________, în baza delegării în vizită fiscală nr.____ din ________ am
efectuat o vizită fiscală privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA la _____________________,
denumirea contribuabilului

cod fiscal________________________.
Vizita fiscală s-a efectuat la data de _______________, la adresa ___________________________________
cu acordul/participarea conducătorului________________________________________________________
numele, prenumele, funcţia

şi în prezenţa contabilului-şef_______________________________________________________________
numele, prenumele, funcţia
Conform cererii nr._______ din _____________

__________________________ c/f _________________

data depunerii cererii

denumirea contribuabilului

a solicitat înregistrarea TVA conform pct._____________art. 112 din Codul fiscal.
II. În rezultatul vizitei fiscale s-a constatat: *
________________ a fost înregistrat la Agenţia Servicii Publice la data de __________cu nr.____.
denumirea contribuabilului

Adresa juridică, tel., e-mail _________________________________________________________________
Depozite (proprietate/locaţiune)_____________________________________________________________
Secţii de producere (proprietate/locaţiune)_____________________________________________________
Unităţi comerciale (proprietate/locaţiune)_____________________________________________________
Alte subdiviziuni (proprietate/locaţiune)______________________________________________________
Numărul personalului angajat constituie ______________________________________________________
Salariul mediu lunar calculat _______________________________________________________________
Înregistrează (nu înregistrează) restanţă la BPN_________________________________________________
Din momentul înregistrării întreprinderii:
1. Fondatorii s-au schimbat (nu s-a schimbat) ___________________________________________________
2. Adresa juridică s-a schimbat (nu s-a schimbat) _______________________________________________
3. Fondatorul(ii) şi/sau conducătorul figurează (nu figurează) ca fondator(i) şi/sau conducător(i) la alţi contribuabili
__________________________________________________________________________________
4. Locul desfăşurării activităţii de bază a fost (n-a fost) inspectat ___________________________________
5. Descrierea activităţii(lor) de bază practicate şi codul CAEM _____________________________________
6. Descrierea altor activităţi practicate ________________________________________________________
7. Dispune (nu dispune) de acte permisive pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător
______________________________________________________________________________________
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8. Dispune (sau nu) de echipamente de casă şi de control ________________________________________
9. Livrări/procurări către/de la agenţi economici anulați ca plătitori TVA (valoarea, suma TVA)
______________________________________________________________________________________
10. Valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, cu excepţia livrărilor
scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil
Pentru cazurile în care are loc determinarea primei perioade
fiscale privind TVA, verificarea indicatorilor se va efectua
ţinîndu-se cont de termenul de prescripţie pentru
determinarea obligaţiilor fiscale, stabilit prin
art.264 din Codul Fiscal

Luna

Anul

Anul

Anul

11. Suma importului de servicii, inclusiv TVA __________________________________________________
12. Livrări/procurări în adresa persoanelor fizice/deţinători de patentă, inc. angajaţi_____________________
13. Împrumuturile primite/acordate de către/către conducători/fondatori, angajaţi, persoane juridice/fizice
____________________________________________________________________________________________
14. Înregistrează (nu înregistrează) import/export de mărfuri/servicii________________________________
15. Dispune de următoarele blanchete de strictă evidenţă

Denumirea blanchetei

data

Primite
seria, numărul

seria

Sold
numărul

16. Dispune de următoarele conturi bancare ____________________________________________________
17. _______________________ este subiect al impunerii la următoarele impozite şi taxe:________________
(denumirea contribuabilului)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
18. Altele ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
În rezultatul vizitei fiscale şi examinării documentelor primare şi contabile s-a stabilit:
1. Informaţia conform evidenţei contabile:
- Mijloace fixe -;
- Mijloace circulante - ;
- Marfă - ;
- .........
2. Descrierea indicatorilor ultimilor 4 ani:
a) Venitul din vânzări ( conform evidenţei contabile şi conform declaraţiilor prezentate);
b) Rulajul mijloacelor băneşti la conturile bancare (pentru perioada ultimilor 4 ani/ din data înregistrării) –
descrierea succintă a naturii tranzacţiilor bancare ( transfer, împrumut, încasări din vânzări);
c) Rulajul decontărilor băneşti în numerar prin intermediul maşinii de casă şi control;
d) Import/export (conform informaţiei prezentate de Serviciul Vamal);
e) Informaţia privind tranzacţiile efectuate conform SI al SFS (Reports -? TVA -? Informaţia contribuabilului
privind tranzacţiile efectuate);
3. Informaţia privind bunurile imobile (conform Agenţia Servicii Publice).
III. Concluzii şi propuneri:
Conform datelor vizitei fiscale contribuabilul a depășit plafonul în L/___/20____.**
Conform cererii contribuabilul solicită înregistrarea benevolă în calitate de plătitor de TVA, fără depăşirea pragului
obligatoriu de înregistrare.
Cererea privind înregistrarea în calitate de subiect TVA (a fost/nu a fost depusă) în termen.
Se propune a se înregistra _______________________ c/f _________________ în calitate
(denumirea contribuabilului)
de subiect al subiect al impunerii cu TVA din data de ________________.
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_______________________
** În cazul în care, în cadrul vizitei fiscale, se constată încălcarea termenului de depunere a cererii de înregistrare
în calitate de subiect al impunerii cu TVA, se adaugă menţiunea privind posibilitatea modificării primei perioade, ca
rezultat al controlului fiscal (procedură stabilită în pct.17 din Regulamentul de administrare fiscală la compartimentul
TVA, aprobat prin Ordinul SFS nr.342 din 22 iunie 2018, cu modificările ulterioare).
IV. Întrebările adresate de către contribuabil şi răspunsurile oferite de către funcţionarul fiscal:
Nr. crt.
1

Întrebarea formulată de contribuabil
2

Răspunsul oferit de funcţionarul fiscal
3

Note
4

Raportul s-a întocmit în 2 exemplare.
Funcţionarul(rii) fiscal(li) __________ ________________________ _________________
funcţia
numele, prenumele
semnătura
Conducătorul
________________________ _________________
numele, prenumele
semnătura
Contabil şef
________________________ _________________
numele, prenumele
semnătura
Exemplarul al doilea al prezentului Raport a fost primit de contribuabil
__________ ________________________ _________________
funcţia
numele, prenumele
semnătura
_________________
data
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Anexa nr.5.4
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Aprobat de către Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat
prin ordinul nr.___ din __.__.2015

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII CU TVA

CERTIFICAT
SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT
Зарегистрированный субъект налогообложения
Denumirea
Наименование
Data înregistrării
Дата регистрации
Adresa juridică
Юридический адрес
Codul fiscal
Фискальный код
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA
Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС
PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ
ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
până la
до

din
от
Semnătura șefului/șefului adjunct

Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ŞTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

_________________________________________

DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII
ДAТA АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ
Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника
________________________________________

LOC PENTRU ŞTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

L.Ș.
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Anexa nr.5.5
Rapoartele generate din SI ale SFS ce sunt utilizate în procesul de înregistrare a agenților
economici în calitate de plătitori de TVA

Rapoarte

Platforma informațională

1.

Raportul „Informația referitor la date despre
modificarea conducătorilor/fondatorilor".

Intrare autorizată/
reports.fisc.md/Rapoarte/
Date generale despre contribuabil/

Periodicitatea
accesării
În cadrul analizei
activității agenților
economici

2.

Raportul „Informaţia contribuabilului
privind tranzacțiile efectuate"

Intrare autorizată
reports.fisc.md/Rapoarte/Taxa pe
valoarea adăugată/

În cadrul analizei
activității agenților
economici

3.

Raportul „Lista facturilor fiscale eliberate
către contribuabil ce nu este subiect al
impunerii cu TVA, suma cărora depăşeşte
suma indicată "

Intrare autorizată/reports.fisc.md/
Rapoarte/TVA12- Declaraţia
privind TVA/

Lunar
și în cadrul analizei
activității agenților
economici

4.

Raportul Vizualizarea informației din SIA
„e-Factura" din cadrul SIA”

Intrare autorizată/reports.fisc.md/
Rapoarte/SIA „e- Factura"/

Lunar în cadrul analizei
activității agenților
economici

5

Raportul Lista agenților economici
neplătitori de TVA care au indicat venitul
mai mare sau egal cu suma indicată

Intrare autorizată/reports.fisc.md/
/Rapoarte/Taxa pe valoarea
adăugat/

În cadrul analizei
activității agenților
economici

6

SIA „Dosarul electronic al contribuabilului"

http://dosar.fisc.md/

În cadrul analizei
activității agenților
economici
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Anexa nr.5.6
Rapoartele generate din SI al SFS (portalul www.reports.fisc.md și SIA DEC), utilizate în procesul de
analiză și monitorizare a activității subiecților înregistrați în calitate de plătitori ai TVA
Periodicitatea
accesării

Rapoarte

Platforma informațională

1.

Raportul „Lista contribuabililor ce au prezentat
declarația TVA12 cu suma livrării mai mare sau
egală decât suma indicată".

2.

Raportul „Lista agenților economici neplătitori
de TVA cu suma import/export mai mare decât
suma indicată

Intrare autorizată/
reports.fisc.md/Rapoarte/ Taxa pe
valoarea adăugată/ TVA12Declaratia privind TVA/
Intrare autorizată/
reports.fisc.md/Rapoarte/Vama/

3.

Raportul „Lista documentelor aferente TVA la
importul de mărfuri".

intrare autorizată/
reports.fisc.md/Rapoarte/Vama

4.

Raportul „informaţia referitor la date despre
modificarea conducătorilor/fondatorilor”.

Intrare autorizată/
reports.fisc.md/Rapoarte/ Date
generale despre contribuabil/

5.

Raportul „Lista agenților economici înregistrați
ca plătitori TVA, ce nu au prezentat Forma
TVA12".

Intrare autorizată/
reports.fisc.md/Rapoarte/ Taxa pe
valoarea adăugată/ TVA12Declaratia privind TV/

lunar

6.

Raportul „Lista agenților economici neplătitori a
TVA care au indicat venituri mai mari sau egal
cu suma indicată".

Intrare autorizată/
reports.fisc.md/Rapoarte/impozit pe
venit/ VEN 12/

lunar

7.

Raportul „Lista declarațiilor TVA12 (după
condiții)".

Intrare autorizată/ reports.fisc.md/
Rapoarte/Taxa pe valoarea adăugată/
TVA12-Declaratia privind TVA/

după caz

8.

Raportul „Lista agenților economici neplătitori
TVA care au indicat venitul mai mare sau egal
cu suma indicată".

Intrare autorizată/
reports.fisc.md/Rapoarte/ Taxa pe
valoarea adăugată/

lunar

9.

Raportul „Lista dărilor de seamă fiscale
corectate".

Intrare autorizată
reports.fisc.md/Rapoarte/

lunar

10.

Raportul „Lista agenților economici ce au
prezentat forma TVA12".

Intrare autorizată/
reports.fisc.md/Rapoarte/ Taxa pe
valoarea adăugată

după caz

11.

Raportul ,, Lista divergențelor TV77,,

Intrare autorizată/ reports.fisc.md/
Rapoarte/ lista erorilor

în cadrul analizei
activității agenților
economici

12.

Raportul ,, Lista facturilor duble,,

Intrare autorizată/ reports.fisc.md/
Rapoarte/ TVA12-Declaratia privind
TVA/

în cadrul analizei
activității agenților
economici

lunar

Lunar și/sau în
cadrul procedurii
de înregistrare în
calitate de plătitor
de TVA
Lunar și/sau în
cadrul procedurii
de înregistrare în
calitate de plătitor
de TVA
zilnic
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13.

Raportul „Lista agenților economici plătitori
TVA cu livrări la cota zero și fără restituire".

Intrare autorizată/ reports.fisc.md/
Rapoarte/ Taxa pe valoarea
adăugată/ TVA12 Declarația privind
TVA/

14.

Raportul Vizualizarea informației din SIA „eFactura" din cadrul SIA

18.

Raportul „Facturi fiscale eliberate în adresa
persoanelor fizice pe parcursul unei perioade de
timp".

15.

Raportul „Facturi eliberate pe parcursul a 12
luni, valoarea cărora cumulativ nu depășește
suma indicată".

16.

Raportul „Lista facturilor fiscale eliberate către
contribuabil ce nu este subiect al impunerii cu
TVA, suma cărora depășește suma indicată”.

Intrare autorizată/ reports.fisc.md/
Rapoarte/ TVA12-Declaratia privind
TVA/

lunar

17.

Raportul „informaţia contribuabilului privind
tranzacțiile efectuate".

Intrare autorizată
reports.fisc.md/Rapoarte/
Taxa pe
valoarea adăugată/

în cadrul analizei
activității agenților
economici

18.

Raportul „informaţie privind facturile fiscale
aflate în stoc la plătitori TVA".

Intrare autorizată
reports.fisc.md/Rapoarte/ Blanchete/

în cadrul analizei
activității agenților
economici

19.

Raportul „Lista persoanelor fizice implicate în
activitatea întreprinderilor ce prezintă semne de
pseudoactivitate".

http://intern.sfs.md/Resurse utile/

la necesitate

lunar

zilnic

Intrare autorizată/ reports.fisc.md/
Rapoarte/SIA „e-Factura"/

lunar în cadrul
analizei activității
agenților
economici

lunar în cadrul
analizei activității
agenților
economici

Notă: Inspectorii fiscali din cadrul grupului de lucru privind administrarea TVA, la discreția sa, sau la indicația
conducerii entității pot genera informații din alte surse disponibile în cadrul SIA administrate de către SFS.
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Anexa nr.5.7
Model-act de control la anularea ca plătitor al TVA
Subsemnatul/ții, ___________, inspectorul/ii ____________ al/ai____________, în baza deciziei privind
iniţierea controlului nr._______ din __________ în conformitate cu prevederile art. 113 alin. ________ din
Codul fiscal am efectuat control fiscal _______, prin metoda verificării tematice cu privire la anularea stabilirea
temeiului anulării înregistrării în calitate de subiect înregistrat în calitate de plătitor de TVA la ____________,
cod fiscal ___________.
Controlul a durat de la _____ până la _____ .
Controlul a fost efectuat cu/fără acordul şi prezenţa persoanelor cu funcţie de răspundere a ___________.
Capitolul I. Aspectele generale
_________________ (denumirea entității) a fost înregistrată de către I.P. ,,Agenția Servicii Publice” la
data de _________ cu nr. ___________.
Adresa juridică: ______________.
Conform informației disponibile în SI al SFS, contribuabilul a declarat în conformitate cu prevederile art.
161 alin. (8) din Codul fiscal următoarele subdiviziuni:
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Genul principal de activitate conform statutului: _____________________________________.
Întreprinderea este înregistrată în calitate de plătitor de TVA la data de __________ cu nr. __________.
Activitatea dată se (nu) supune licențierii/autorizării.
Conform informației disponibile în SI al SFS, conducător al întreprinderii este ________________, cod
fiscal ______________________.
Operațiunile bancare se efectuează prin intermediul conturilor bancare:
____________________________________________________________________________________.
Controlul a fost efectuat în baza informației din baza de date a SISFS
Capitolul II. Constatări în rezultatul controlului.
Conform informației din SI al SFS, contribuabilul:
1. a _________________________ (se va indica genul de activitate desfășurat de către contribuabil);
2. La momentul controlului la întreprindere conform informației din SIA al SFS la situația din
__________ (conform datei ultimei declarații prezentate) se înregistrează suma TVA spre deducere în sumă
___________/ suma TVA spre plată la buget în sumă de ___________/ .
3. Conform informației din SIA al Serviciului Fiscal de Stat, _________________ (denumirea
contribuabilului) nu a ____________________________________________ (motivul), astfel fiind încălcate
prevederile art. 113 alin.________ din Codul fiscal (se vor descrie acțiunile care au condiționat anularea
înregistrării: subiectul impunerii nu a prezentat declarație privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală;
informaţia prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este neveridică; subiectul
impunerii aflat în proces de lichidare nu a depus cererea privind anularea înregistrării ca contribuabil al T.V.A
în legătură cu lichidarea până la începerea controlului fiscal, etc.).
Reieșind din cele expuse, conform prevederilor art. 113 alin. ______ din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de
Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului ca subiect impozabil înregistrat în
calitate de plătitor de TVA, în cazul în care subiectul impunerii __________________________(motivul).
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Potrivit art. 113 alin.(3) din Codul fiscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se
consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru
care, la momentul procurării lor, TVA a fost dedusă şi trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare.
Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piață, iar pentru activele supuse amortizării
– valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă şi valoarea de piață.
Concluzii și propuneri :
1. Luând în considerare faptul că agentul economic a admis încălcarea prevederilor art.8 alin. (2) lit. (c)
din Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. ________ din Codul fiscal, se propune anularea
înregistrării ca plătitor de TVA a ___________________, cod fiscal _______________, pentru
_____________________________ (motivul).
2. Contribuabilul se obligă să prezinte Declarația privind TVA pentru perioada fiscală_____________.
Totodată, aducem la cunoștință, că conform prevederilor art. 113 alin. (3), 114 alin. (2) și 115 alin. (1) din Codul
fiscal sunteți obligați să calculați TVA la stocul de mărfuri și a mijloacelor fixe, pentru care la momentul
procurărilor TVA a fost trecut în cont, la prezentarea Declarației pe ultima perioadă fiscală.
Anexe la act:
1. ___________________________
2. ___________________________ etc.
Documentele anexate sunt parte integrantă al prezentului act de control.
În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, sunteţi obligaţi de a semna actul de control. În caz
de dezacord cu faptele expuse în act sunteţi obligaţi să prezentați în scris în termen de 15 zile calendaristice din data
comunicării la _______________, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.

Actul a fost întocmit în 2 exemplare:
Inspectorul _____________

Administrator ________________________
Reprezentant prin procură ______________
Exemplarul 2 al prezentului act a fost primit de contribuabil, în persoana,__________ ________________

_____________________________
(semnătura, data)

482

Anexa nr.5.8
Model-decizie la actul de control la anularea ca plătitor al TVA
Antet SFS

DECIZIE
nr.____/_____________ din “_____” _________
cu privire la anularea înregistrării în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu prevederile art.113
alin. (____) lit. ______) din Codul fiscal a contribuabilului____________________, cod fiscal

____________________________
Adresa juridică: _____________________________________
Eu, _______________, şef al DDF_____________________, cu participarea _________, şef al
________________, cu/(fără) participarea ________________, administratorului (reprezentantului prin procură
nr._________
din
____________),
cu/fără
participarea
contribuabilului
reprezentat
de
____________________, cod fiscal _________________, citat în scopul examinării cazului de încălcare fiscală
la data de ______________, conform citației _____________ din ____________, adusă la cunoștința la data de
____________________, am examinat actul de control fiscal __________ din _____________, întocmit în
rezultatul controlului fiscal _______ efectuat de către _________ inspectorul/ii ________, ai
__________________________ şi am constatat.
Încălcarea prevederilor art. _____ alin. ______ al din Codului fiscal, care prevede că _____________
____________________________________________________________________________________.
În temeiul prevederilor art. 113 alin. (______) lit. ________) din Codul fiscal,
DECID:
1. A anula înregistrarea în calitate de plătitor de TVA a contribuabilului _______________, cod fiscal
_________________ şi certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA nr. ___________ din
_______________.
2. Data anulării înregistrării ca plătitor de TVA se consideră data întocmirii actului de control
nr.
_____ din ____________, conform prevederilor art.113 alin. (4) din Codul fiscal.
3. Contribuabilul este obligat să prezinte Declaraţia privind TVA pentru ultima perioadă fiscală în care
urmează să fie calculată suma TVA aferentă stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la
momentul procurării lor TVA a fost dedusă în mărime de _ lei.
_________________.
În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de
30 zile de la data comunicării, la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9.
Şef al
_______________
Obligaţiile, responsabilitatea şi drepturile sunt aduse
la cunoștință şi un exemplar de decizie a primit:
“___” ________________ 20__
(data)

Contrasemnat cu
(funcția/subdiviziunea)
Șef al Direcției
Executor, Telefon, e-mail

________________
(semnătura)

Numele, Prenumele

_______________________
(numele, prenumele, funcţia)

Data

Semnătura
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Anexa nr.5.9
Anexă
la ordinul Ministerului Finanțelor
nr.28 din 9 februarie 2017

Cerere de solicitare a certificatului de acciză
Data primirii________________
Exclusiv pentru notițele SFS
Subdiviziunea SFS care a primit cererea ________________
Nr. de intrare ________________
Numele, prenumele inspectorului ________________
Subsemnatul, _________________________________________________________________________________
(denumirea subiectului )

cod fiscal _____________________________________________________________________________________
Adresa juridică
__________________________________________________________________________________
Datele cu privire la licenţă:
Genul de activitate ___________________________
Genul de activitate ___________________________
Numărul ___________________________________

Numărul ___________________________________

Data eliberării _______________________________

Data eliberării _______________________________

Termenul de valabilitate _______________________

Termenul de valabilitate _______________________

Genul de activitate ___________________________

Genul de activitate ___________________________

Numărul ___________________________________

Numărul ___________________________________

Data eliberării _______________________________

Data eliberării _______________________________

Termenul de valabilitate _______________________

Termenul de valabilitate _______________________

Declar antrepozitul fiscal (totalitatea locurilor ce aparţin antrepozitarului autorizat în care mărfurile supuse accizelor sunt
produse, transformate, deţinute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa).
1. _______________________
_______________________
_______________________
adresa (raionul, oraşul
proprietarul (denumirea)
(satul), strada, telefon)
locul (încăpere, secţie de
producţie, depozit etc.)
2. _______________________
_______________________
_______________________
adresa (raionul, oraşul
proprietarul (denumirea)
(satul), strada, telefon)
locul (încăpere, secţie de
producţie, depozit etc.)
3. _______________________
_______________________
_______________________
adresa (raionul, oraşul
proprietarul (denumirea)
(satul), strada, telefon)
locul (încăpere, secţie de
producţie, depozit etc.)
4. _______________________
_______________________
_______________________
adresa (raionul, oraşul
proprietarul (denumirea)
(satul), strada, telefon)
locul (încăpere, secţie de
producţie, depozit etc.)
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5. _______________________
locul (încăpere, secţie de
producţie, depozit etc.)
6. _______________________
locul (încăpere, secţie de
producţie, depozit etc.)

_______________________
adresa (raionul, oraşul
(satul), strada, telefon)
_______________________
adresa (raionul, oraşul
(satul), strada, telefon)

_______________________
proprietarul (denumirea)

_______________________
proprietarul (denumirea)

În cazul în care antrepozitarul autorizat produce, transformă, expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor în/din
locuri închiriate sau arendate conform contractului de locaţiune sau arendă, urmează a se indica:
1. _______________________________________________________________________________________;
denumirea (numele, prenumele) locatorului sau arendatorului
Codul fiscal______________________________;
Adresa juridică ____________________________________________________________________________;
(raionul, oraşul (satul), strada (nr. casei, apartamentului))
Telefon________________;
Termenul de validitate a contractului de locaţiune sau arendă________________________________________;
(de la, până la)
2. _______________________________________________________________________________________;
denumirea (numele, prenumele) locatorului sau arendatorului
Codul fiscal______________________________;
Adresa juridică ____________________________________________________________________________;
(raionul, oraşul (satul), strada (nr. casei, apartamentului))
Telefon________________;
Termenul de validitate a contractului de locaţiune sau arendă________________________________________;
(de la, până la)
3._________________________________________________________________________________________;
denumirea (numele, prenumele) locatorului sau arendatorului
Codul fiscal_____________________________;
Adresa juridică _____________________________________________________________________________;
(raionul, oraşul (satul), strada (nr. casei, apartamentului))
Telefon________________;
Termenul de validitate a contractului de locaţiune sau arendă_________________________________________;
(de la, până la)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Descrierea formelor şi metodelor de control a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv
expedierea lor dintr-un loc al antrepozitului fiscal în altul, dacă aceste locuri se află pe teritorii diferite:
Schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secţiei de producţie, a depozitului, a altor încăperi aflate pe
teritoriul agentului economic este anexată pe ___ file.
Prezenta cerere se prezintă pentru a primi certificatul de acciză.
Subsemnatul __________________________________________________________________
Funcţia
______________________________________________________________________________________
Semnătura____________________
Data_______________________
Atenţie: Prezenta cerere urmează a fi semnată de conducător sau de către persoana împuternicită.
Pentru notiţele funcţionarilor SFS :
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Anexa nr.5.10
Anexă la Ordinul SFS
nr.25 din 23 ianuarie 2018

ANTET SFS
CERTIFICAT DE ACCIZĂ
al antrepozitarului autorizat
Numărul de înregistrare ____

Data eliberării _____________

Antrepozitarul autorizat înregistrat:
Denumirea _______________ _______________________________________________________________________
Cod fiscal ________________________________________________________________________________________
Adresa juridică deplină a locului principal de desfăşurare a activităţii economice _____________________________
_________________________________________________________________________________________________
Genul de activitate pentru care se eliberează Certificatul __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Antrepozit fiscal:
1. _______________________
_________________________
(locul)
(adresa deplină)
2. _______________________
_________________________
(locul)
(adresa deplină)
3. _______________________
_________________________
(locul)
(adresa deplină)
4.________________________
_________________________
(locul)
(adresa deplină)
5. ________________________
_________________________
(locul)
(adresa deplină)
6. ________________________
_________________________
(locul)
(adresa deplină)
7. ________________________
_________________________
(locul)
(adresa deplină)
8. ________________________
_________________________
(locul)
(adresa deplină)
9. ________________________
_________________________
(locul)
(adresa deplină)
Subdiviziunea structurală a SFS care a eliberat Certificatul de acciză
_________________________________________________________
Semnătura persoanei responsabile din cadrul SFS _______________

1. de la ____ până la ___
2. de la ____ până la___
3. de la ____ până la___

__________________
(proprietarul)
__________________
(proprietarul)
__________________
(proprietarul)
__________________
(proprietarul)
__________________
(proprietarul)
__________________
(proprietarul)
__________________
(proprietarul)
__________________
(proprietarul)
__________________
(proprietarul)

L.Ş

Data suspendării Certificatului de acciză
L.Ş
_____________________________
(semnătura persoanei responsabile SFS)
L.Ş
_____________________________
(semnătura persoanei responsabile SFS)
L.Ş
_____________________________
(semnătura persoanei responsabile SFS)
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Anexa nr.5.11

Înştiinţare privind stabilirea de către Serviciul Fiscal de Stat a subiectului impunerii cu accize,
la folosirea unuia și aceluiași antrepozit fiscal de către mai mulți agenți economici
În rezultatul examinării modului de utilizare a locurilor, din cadrul încăperii de acciz, ce sunt
incluse în Certificatul de acciz nr. ___________ din ____________________ eliberat
__________________________________, ____________________, _____________________
denumirea agentului economic

adresa juridică

cod fiscal

Serviciul Fiscal de Stat a stabilit următoarele,
Conform, contractului nr. __________ din _____________ încheiat între agenții economici
_____________________________și ______________________________________________
(denumirea agentului economic)

(denumirea agentului economic)

(În continuare se descrie clauzele contractuale din contract conform cărora agenții economici
utilizează una și aceeași încăpere de acciz)
În rezultatul vizitei fiscale efectuate, prin care s-a verificat formele modalitatea de asigurare a
integrității mărfurilor accizate, precum îi modalitatea de stabilire a producătorului/proprietarului de
marfă accizată, produsă/prelucrată în una și aceiași încăpere de acciz de diferiți agenți economici sa stabilit următoarele:
_____________________________________________________________________________
(se descrie formele și modalitatea existentă de identificare a producătorului/proprietarului mărfii accizate, programul de lucru, etc.)

În temeiul articolului 126 alin.(6) din Codul fiscal, în calitate de antrepozitar autorizat pentru
mărfurile
produse/prelucrate
în
antrepozitul
fiscal
utilizate
de
____________________________________ și _____________________________ se stabilește
(denumirea agentului economic)

(denumirea agentului economic)

________________________________________________.
(denumirea agentului economic)

Funcția persoanei din cadrul SFS

_________________
Semnătura

_________________
Data, luna, anul

Am luat cunoștință și mă oblig să respect regulile stabilite în înștiințare.
Persoana cu funcții de răspundere

_________________
Semnătura

________________
Data, luna, anul
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Anexa nr.5.12

Cererea de anulare a înregistrării în calitate de subiect al
impunerii cu accize şi de retragere a certificatului de acciz
Exclusiv pentru notiţele organului fiscal
Data primirii __________________
Inspectoratul care a primit cererea __________________
Nr. de intrare __________________
Numele, prenumele inspectorului __________________
Eu, (se indică datele cu referire la persoana care depune cererea (FNP, c/p, funcţia, documente)__________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

În temeiul şi cu respectarea cerinţelor 1261 alin.(1) din Codul fiscal solicit anularea înregistrării în calitate de
antrepozitar autorizat şi retragerea certificatului de acciz al contribuabilului:
Denumirea ____________________________________________________________________________________
Cod fiscal _____________________________________________________________________________________
Adresa juridică (domiciliul) deplină a locului principal de desfăşurare a activităţii economice ____________________
_____________________________________________________________________________________________
Genul de activitate conform licenţei ________________________________________________________________
certificatul de acciz______________________________________________________________________________

Datele cu privire la licenţă:

Genul de activitate ________________
Numărul ________________________
Data eliberării ___________________
Termenul de valabilitate ____________

Genul de activitate ________________
Numărul ________________________
Data eliberării ___________________
Termenul de valabilitate ____________

F.N.P.
L.Ş.
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Anexa nr.5.13
Anexa nr.1
la Regulamentul privind procedura de beneficiere de scutirea
de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul
pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri,
distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă)
şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate)
din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate
de materie primă la producerea altor mărfuri

CERERE
de acordare a autorizației de utilizator final
1. Denumirea agentului economic/Codul fiscal
2. Adresa secției de producere/Codul TVA/Codul pentru accize
Localitatea.........................................................
Adresa...............................................................
..........................................................................
Cod poștal.........................................................
Codul plătitorului TVA.....................................
Codul antrepozitarului autorizat……………………...
3. Telefon
4. Fax
5. Adresa de e-mail
6. Numele, numărul de telefon, codul numeric personal al
reprezentantului legal
7. Codul CAEM şi denumirea activităţii economice în care se
utilizează mărfurile
8. Capacitatea de depozitare (dal)
9. Tipul de mărfuri solicitate în regim de scutire
Denumirea mărfurilor

Codul tarifar al mărfurilor conform
Nomenclatorului mărfurilor al Republicii
Moldova

10. Produsele ce urmează a fi obţinute
Nr.
crt.

Tipul mărfurilor

Cantitatea estimată
pentru 12 luni consecutive (dal)

Codul tarifar al mărfurilor conform
Nomenclatorului mărfurilor al
Republicii Moldova

11. Documente anexate:
- copia contractelor de locaţiune, uzufruct, leasing, comodat pentru activele utilizate la producerea mărfurilor respective;
- informaţia privind cantitatea de distilate obţinute pe bază de vin ce urmează a fi achiziționată/primită şi utilizată în calitate de
materie primă la producerea altor mărfuri, pentru un an, separat pe fiecare distilat obţinut pe bază de vin
Data ..............................................
Numele şi prenumele administratorului.....................................................................
Semnătura................................................................
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Anexa nr.5.14
Anexa nr.3
la Regulamentul privind procedura de beneficiere de scutirea
de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul
pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri,
distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă)
şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate)
din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate
de materie primă la producerea altor mărfuri

AUTORIZAŢIE DE UTILIZATOR FINAL

Eliberată ___________________________________________________________ ,
(denumirea agentului economic, IDNO)

în vederea confirmării statutului de utilizator final al mărfurilor în regim de scutire de accize.
Prezenta autorizaţie certifică dreptul de achiziţionare/primire a distilatelor obţinute pe bază de
vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de
vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, pentru utilizare în calitate
de materie primă la producerea altor mărfuri în cantităţile specificate mai jos:
Denumirea
comercială

Poziţia tarifară a
mărfurilor conform
Nomenclatorului
mărfurilor al
Republicii Moldova

Cantitatea
distilatelor
obţinute pe bază
de vin
achiziţionate/
primite
(dal)

Mărfurile rezultate din producerea distilatelor
obţinute pe bază de vin achiziţionate/primite
Denumirea
Poziţia tarifară a
Cantitatea
comercială
mărfurilor conform
(dal)
Nomenclatorului
mărfurilor al
Republicii Moldova

Termenul de valabilitate: ____________________
(de la)

______________________
(până la)

Data eliberării _____________________________________
Persoana responsabilă din cadrul SFS ______________________________
(numele, prenumele și funcția)

Semnătura şi ştampila___________________________________________________
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Anexa nr.5.15
Anexa nr.2
la Regulamentul privind procedura de beneficiere de scutirea
de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul
pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri,
distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă)
şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate)
din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate
de materie primă la producerea altor mărfuri

FACTURĂ DE ÎNSOŢIRE
Numărul _________________________________________________________________________________
Data_____________________________________________________________________________________
Expeditorul
(denumirea)_______________________________________________________________________________
Codul fiscal al expeditorului
__________________________________________________________________
Beneficiarul (denumirea) ____________________________________________________________________
Codul fiscal al
beneficiarului_____________________________________________________________________________
Numărul autorizaţiei de utilizator final a beneficiarului_____________________________________________
Transportatorul (denumirea)__________________________________________________________________
Codul fiscal al transportatorului_______________________________________________________________
Numărul mijlocului de transport______________________________________________________________
Punctul de
încărcare_________________________________________________________________________
Data expedierii____________________________________________________________________________
Punctul de descărcare_______________________________________________________________________
Date privind încărcătura
Nr.
d/o

Denumirea distilatelor
obţinute pe bază de vin

Poziţia
tarifară

Cantitatea
(dal)

Concentraţia
alcoolică (%)

Tipul
ambalajului

Numărul de
ambalaje

Date privind sigiliul
Tipul
sigiliului

Indicatorul/numărul
sigiliului

Semnătura şi ştampila
expeditorului
_________________

Starea sigiliului (sigilat/desigilat)
*se completează de funcţionarul fiscal
responsabil de la locul expedierii

Semnătura şi ştampila
transportatorului
_________________

Numele, prenumele şi semnătura funcţionarului
fiscal responsabil
de la locul expedierii
_________________________________

Starea sigiliului (sigilat/desigilat)
*se completează de funcţionarul fiscal
responsabil de la locul de destinaţie

Semnătura şi ştampila
beneficiarului
_________________

Numele, prenumele şi semnătura
funcţionarului fiscal responsabil
de la locul de destinaţie
________________________________
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Anexa nr.5.16
Anexa nr.4 la Regulamentul privind procedura de beneficiere de scutirea
de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin,
distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă)
şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din antrepozitul
fiscal pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri

Declaraţie privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin

14

15

16

17

18

Denumirea
mărfii

Poziţia tarifară a
mărfurilor conform
Nomenclatorului
mărfurilor

19

Cantitatea (dal)

13

Cantitatea (dal)

Cantitatea (dal)

12

Poziţia tarifară a
mărfurilor conform
Nomenclatorului
mărfurilor

Poziţia tarifară a
mărfurilor conform
Nomenclatorului
mărfurilor

11

Denumirea
mărfii

Denumirea
mărfii

Stocul de distilat obţinut pe bază
de vin la sfârşitul lunii

Cantitatea (dal)

7

Cantitatea mărfurilor utilizate în
alte scopuri

Poziţia tarifară a
mărfurilor conform
Nomenclatorului
mărfurilor

6

Cantitatea mărfurilor rezultate
din producerea distilatelor
obţinute pe bază de vin
achiziţionate/primite

Denumirea
mărfii

5

Cantitatea (dal)

4

Poziţia tarifară a
mărfurilor conform
Nomenclatorului
mărfurilor

3

Cantitatea de distilat obţinut pe
bază de vin utilizată pe parcursul
perioadei de gestiune în scopul
pentru care a fost acordată
scutirea
8
9
10

Denumirea
mărfii

2

Cantitatea (dal)

Cantitatea de distilat obţinut pe
bază de vin procurată/primită

Poziţia tarifară a
mărfurilor conform
Nomenclatorului
mărfurilor

1

Stocul de distilat obţinut pe bază
de vin la începutul lunii

Denumirea
mărfii

Nr.
d/o

Data _________________________________________________
Numele şi prenumele administratorului _____________________
Semnătura ___________________________________
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Anexa nr.5.17

Stocurile de mărfuri supuse accizelor conform art.1251 din Codul fiscal
Poziția tarifară
220300

Bere fabricată din malț

2205

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau cu
substanțe aromatizate

220600

Alte băuturi fermentate (hidromel); amestecuri de băuturi fermentate și
amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și
necuprinse în altă parte, cu excepția cidrului de mere, cidrului de pere

2207

Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic
și alte distilate denaturate, cu orice tărie alcoolică

2208

Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol.; distilate, rachiuri,
lichioruri și alte băuturi alcoolice

240210000

Țigările de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, care conțin tutun

240220

Țigarete cu filtru/fără filtru

240290000

Alte țigări de foi, trabucuri și țigarete conținând înlocuitori de tutun

2403

Tutun pentru fumat, alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri
„omogenizate” sau „reconstituite”; extracte și esențe de tutun
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Anexa nr.5.18
Lista rapoartelor/dărilor de seamă cu privire la impozitul pe venit prezentate de către agenții economici
Nr.
d/o

Denumirea dării de seamă (a raportului)

Actul juridic ce
prevede forma și
modul de prezentare

Tipul persoanei obligate să prezinte raportul

1

(Forma IPC21)
Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe
venit, a primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii calculate

Ordinul Ministerului
Finanțelor
nr.94 din 30.07.2020

se prezintă de către plătitorii veniturilor conform:
- art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal,
- art.26 alin.(1) din Legea nr.1593 din 26.12.2002,
- art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.489 din 08.07.1999

2

(Forma CAS18-AN)
Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor
de asigurări sociale de stat obligatorii și evidența
nominală a asiguraților în sistemul public de
asigurări sociale

Ordinul SFS
nr.406 din
08.08.2018

3

(Forma DSA
din 01.04.2019 – forma IRM19)
Informației privind stabilirea drepturilor sociale
și medicale aferente raporturilor de muncă

Ordinul Ministerului
Finanțelor
nr.126 din
04.10.2017

4

(Forma IALS21)
Nota de informare privind salariul şi alte plăţi
efectuate de către angajator în folosul
angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor
din alte surse de venit decât salariul şi impozitul
pe venit reţinut din aceste plăţi
(Forma INR14)

Ordinul Ministerului
Finanțelor
nr.95 din 30.07.2020

5

Ordinul Ministerului

se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători
individuali, avocați, notari, executori judecătorești,
administratori autorizați și persoanele fizice ce desfășoară
activitate independentă în domeniului comerțului cu
amănuntul, care au obținut dreptul de a desfășura activitate
în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de
organizare, care nu au persoane angajate prin contract
individual de muncă.
se prezintă de către angajatori și de către persoanele fizice
specificate la art. 5 alin. (1) lit. b) din legea nr.489 din 8 iulie
1999 privind sistemul public de asigurări sociale
(întreprinzătorii individuali,
avocații, notarii, executorii judecătoreşti, administratorii) la
necesitatea stabilirii pensiei pe
parcursul anului de gestiune
se prezintă de către plătitorii veniturilor
conform art. 92 alin. (3) CF.

se prezintă

Impozitul (taxa, plata)
la care se referă

Frecvența
prezentării
(lunar,
trimestrial)

- impozit pe venit,
- primele de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală
- contribuţiile de
asigurări sociale de stat
obligatorii
- contribuţii de
asigurări sociale de
stat obligatorii

lunar

-

anual

la data
survenirii
riscului

impozit pe venit

anual

impozit pe venit

anual
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6

7

Nota de informare privind impozitul reţinut din
alte surse de venit decât salariul achitate
persoanelor nerezidente
(Forma TAXI18)
Darea de seamă privind calculul impozitului pe
venit, primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii calculate pentru
angajații conducători auto ce efectuează
transport rutier de persoane în regim taxi
(Forma VEN12)
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

8

(Forma ONG17)
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru
organizaţiile necomerciale

9

(Forma DAJ17)
Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru
persoanele care desfășoară activitate în sectorul
justiției

10

(Forma SIMM20)
Darea de seamă privind impozitul pe venitul
agenților economici subiecți ai sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii

11

(Formularul UNIF21)
Dare de seamă fiscală unificată / (declarația)

12

(Formularul AI17)

Finanțelor
nr.140 din
20.11.2017
Ordinul Ministerului
Finanțelor
nr.154 din
12.09.2018

de către plătitorii veniturilor
conform art. 92 alin. (3) CF.
se prezintă de către plătitorii veniturilor conform:
- art. 92 alin. (14) din Codul fiscal,
- art.20 alin.(6) din Legea nr.1593 din 26.12.2002
(modificată prin Legea nr.178 din 26.07.2018)

impozit pe venit

lunar

Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.153 din
22.12.2017
Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.08 din
15.01.2018
Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.09 din
15.01.2018
Ordinul Ministerului
Finanţelor
nr. 40 din 09.03.2020

se prezintă de către
- persoanele juridice,
- persoane fizice care practică activitate de întreprinzător,
- și de reprezentanța permanentă
conform art.83 alin. (4) din CF
se prezintă de către organizaţiile necomerciale
(art. 52 din CF)

impozit pe venit

anual

impozit pe venit

anual

se prezintă de către persoanele care desfășoară activitate
profesională în sectorul justiției (art. 695 alin.(4) din CF)

impozit pe venit

anual

se prezintă de către agenţii economici care nu sunt
înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor
ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum
şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru
anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă
pentru afaceri şi management este mai mare de 60% din
venitul din vânzări, conform art.541 din CF.
se prezintă de către întreprinderile individuale și
gospodăriile țărănești (de fermier), conform art.83 alin.(11)
din CF
se prezintă de către persoanele fizice care desfăşoară
activitate independentă art. 697 alin.(1) din CF

impozit pe venitul din
activitatea operaţională

anual

impozit pe venit

anual

impozit pe venit

anual

Ordinul SFS
nr. 370 din
24.07.2020
Ordinul
Ministerului
Finanțelor
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13

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a
persoanei fizice care desfăşoară activitate
independentă
(Forma NER17)
Darea de seamă privind activitatea desfăşurată
de nerezidenţi în Republica Moldova şi
veniturile obţinute de către aceştia

14

(Forma IU17)
Declarația cu privire la impozitul unic privind
activitatea desfășurată de către rezidenţii
parcurilor pentru tehnologia informaţiei

15

(Forma ISAPTI 17)
Nota de informare privind salariul şi alte plăţi
efectuate de către rezidentul parcului pentru
tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor
(Form DASS19)
Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru
persoanele
care
desfăşoară
activitate
profesională în domeniul sănătății.

16

17

18

(Forma DISM-16)
Darea de seamă privind defalcările din profitul
net al întreprinderilor de stat și municipale
(Forma DPP-16)
Darea de seamă privind dividendele ce urmează
a fi achitate la buget de către societățile pe
acțiuni

nr.2 din
09.01.2017
Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr. 69 din
20.04.2017
Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.135 din
06.11.2017
Ordinul Ministerului
Finanțelor
nr. 135 din 6.11.2017

se prezintă de către
- reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente;
- persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din
activitatea desfăşurată în Republica Moldova.

impozit pe venit

anual

se prezintă de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia
informaţiei

impozit unic

lunar

se prezintă de către plătitorii veniturilor conform art. 373
alin. (1) din CF

impozit unic

anual

Ordinul MF nr.146
din 04.11.2019

se prezintă de către persoanele care desfăşoară activitate
profesională în domeniul sănătăţii (exercitare independentă
a profesiunii de medic în una dintre formele de organizare a
activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii
nr.411/1995).
se prezintă de către întreprinderile de stat și municipale

impozit pe venit

anual

defalcări la buget din
profit

anual

dividende

anual

Ordinul
IFPS nr.455
din 17.05.2016
Ordinul
IFPS nr.455
din 17.05.2016

se prezintă de către societățile pe acțiuni în care statul deține
cotă parte
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Anexa nr.5.19
Scrisoare-model întreprinderi de stat
ANTET
„____” _______ 20____
Nr.__________________
____________________________________
denumirea contribuabilului

____________________________________
adresa juridică

____________________________________
____________________________________

Stimate/ă Domnule/Doamnă,
Serviciul Fiscal de Stat, în scopul eficientizării administrării fiscale prin aplicarea uniformă a
politicii și reglementărilor în domeniul fiscal, informează.
Potrivit prevederilor art.5 alin. (2) din Legea nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la
întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, decizia de repartizare a profitului net anual se
aprobă de fondator.
Totodată, conform pct. 1 subpct. 4) din Hotărârea Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 cu
privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societății pe acțiuni cu cotă de
participare a statului și al întreprinderilor de stat, întreprinderile de stat vor asigura, prin intermediul
consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat, adoptarea deciziilor cu privire la defalcarea în
bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în proporţie nu mai mică de 50 la sută din valoarea
totală a acestuia, iar pentru întreprinderile de stat incluse în Lista bunurilor nepasibile de privatizare
– nu mai mică de 25 la sută.
Potrivit art.5 alin. (3) din Legea nr.246 din 23.11.2017 și pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.110
din 23 februarie 2011, termenul stabilit pentru achitarea defalcărilor la buget este de 30 iunie a anului
următor celui de gestiune.
Astfel, întreprinderile de stat urmează să calculeze și să achite defalcări la buget aferente anului
20__ și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind calculul defalcărilor din profitul
net (forma DISM16) până la 30 iunie 20___.
Cu respect,
Șef al DGDF/DGACM

Ex.__________________
Tel:_________________

______________

Anexa nr.5.20
Scrisoare-model întreprinderi municipale
ANTET
„____” _______ 20____
Nr.__________________
____________________________________
denumirea contribuabilului

____________________________________
adresa juridică

____________________________________
____________________________________

Stimate/ă Domnule/Doamnă,
Serviciul Fiscal de Stat, în scopul eficientizării administrării fiscale prin aplicarea uniformă a
politicii și reglementărilor în domeniul fiscal, informează.
Potrivit prevederilor art.5 alin. (2) din Legea nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la
întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, decizia de repartizare a profitului net anual se
aprobă de fondator.
Conform alin. (3) al aceluiași articol, termenul stabilit pentru achitarea defalcărilor la buget este
30 iunie a anului celui de gestiune.
Astfel, întreprinderile municipale urmează să calculeze și achite defalcări la buget aferente
anului 20_____ și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind calculul defalcării din
profitul net până la 30 iunie 20____ (forma DISM16).

Cu respect,
Șef al DGDF/DGACM

Ex.__________________
Tel:_________________

______________

Anexa nr.5.21
Scrisoare-model societăți pe acțiuni
ANTET
„____” _______ 20____
Nr.__________________
____________________________________
denumirea contribuabilului

____________________________________
adresa juridică

____________________________________
____________________________________

Stimate/ă Domnule/Doamnă,
Serviciul Fiscal de Stat, în scopul eficientizării administrării fiscale prin aplicarea uniformă a
politicii și reglementărilor în domeniul fiscal, informează.
Potrivit prevederilor art. 49 alin. (11) din Legea nr. 1134 din 2 aprilie 1997 privind societăţile
pe acţiuni, societăţile pe acţiuni al căror capital social cuprinde şi o cotă a proprietăţii publice transferă
la bugetul respectiv, până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, dividende,
calculate în funcţie de rezultatele activităţii din anul de gestiune, pe baza hotărârii adunării generale
a acţionarilor şi în conformitate cu structura capitalului social. În acelaşi termen, darea de seamă
privind dividendele calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţii pe acţiuni se prezintă
Serviciului Fiscal de Stat.
Totodată, conform pct. 1 subpct. 4 din Hotărârea Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 cu
privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societății pe acțiuni cu cotă de
participare a statului și al întreprinderilor de stat, societățile pe acțiuni vor asigura, prin intermediul
consiliilor de administrație ale societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului, adoptarea
deciziilor cu privire la achitarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în proporție nu
mai mică de 50 la sută din valoarea totală a acestuia, iar pentru întreprinderile incluse în Lista
bunurilor nepasibile de privatizare – nu mai mică de 25 la sută.
Astfel, societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului urmează să calculeze și să achite
defalcări la buget aferente anului 20___ și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă
privind calculul defalcărilor din profitul net (forma DPP16) până la 30 iunie 20___.
Cu respect,

Șef al DGDF/DGACM
Ex.__________________
Tel:_________________

______________

Anexa nr.5.22
Scrisoare-model societăți pe acțiuni
ANTET

„____” _______ 20___ Nr.______________
___________________________________________
Autoritatea publică centrală

MD-___________________________________

Serviciul Fiscal de Stat, în scopul eficientizării administrării fiscale prin aplicarea uniformă a
politicii și reglementărilor în domeniul fiscal, informează că _____________________________
autoritatea publică centrală

este fondator a _____________________________________________________________.
denumirea întreprinderii, codul fiscal

Conform prevederilor Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni și
Hotărârii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea
profitului net anual al societății pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de
stat, consiliile de administrație ale societăților pe acțiuni sunt în drept, anual, să desfășoare adunarea
generală a acționarilor. Astfel, ca rezultat al obținerii profitului net, entitatea este obligată să ia
hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale la buget, nu mai târziu de 30 aprilie a anului următor
celui gestionar. În baza deciziilor aprobate întreprinderile calculează și achită dividende la bugetul de
stat pînă la 30 iunie a anului imediat următor anului de gestiune.
În contextul celor menționate, comunicăm că ____________________________________,
denumirea întreprinderii

înregistrând profit pentru anul 20_____, până la moment nu a adoptat decizia cu privire la defalcarea
în bugetul de stat a unei părți din profitul obținut.
Reiterând situația creată și ținând cont de faptul că fondatorul participă la stabilirea indicilor
economici ai întreprinderii, contăm pe civismul și suportul autorității privind asigurarea părții de
venituri aferentă defalcărilor la bugetului de stat.
Cu respect,

Șef al DGDF

Ex:___________
Tel:__________

______________

Anexa nr.5.23
Scrisoare model întreprinderi de stat

ANTET

„____” _______ 20____ Nr.______________

____________________________________________
Autoritatea publică centrală

MD-__________________________________

Serviciul Fiscal de Stat, în scopul eficientizării administrării fiscale prin aplicarea uniformă a
politicii și reglementărilor în domeniul fiscal, informează că _____________________________
autoritatea publică centrală

este fondator a _____________________________________________________________.
denumirea întreprinderii, codul fiscal

Conform prevederilor Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat
și Hotărârii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea
profitului net anual al societății pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de
stat, consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat, sunt în drept, anual, să desfășoare adunarea
generală a acționarilor. Astfel, ca rezultat al obținerii profitului net, entitatea este obligată să ia
hotărârea cu privire la plata defalcărilor anuale la buget, nu mai târziu de 30 aprilie a anului următor
celui gestionar. În baza deciziilor aprobate întreprinderile calculează și achită defalcări la bugetul de
stat pînă la 30 iunie a anului imediat următor anului de gestiune.
În contextul celor menționate, comunicăm că ____________________________________,
denumirea întreprinderii

înregistrând profit pentru anul 20_____, până la moment nu a adoptat decizia cu privire la defalcarea
în bugetul de stat a unei părți din profitul obținut.
Reiterând situația creată și ținând cont de faptul că fondatorul participă la stabilirea indicilor
economici ai întreprinderii, contăm pe civismul și suportul autorității privind asigurarea părții de
venituri aferentă defalcărilor la bugetului de stat.
Cu respect,

Șef al DGDF
Ex:___________
Tel:__________

______________

Anexa nr.5.24
Scrisoare model întreprinderi municipale

ANTET

„____” _______ Nr.______________

_____________________________
Autoritatea publică locală

MD-___________________________________

Pentru informare: (reprezentantul Cancelariei de Stat în teritoriu)
MD- ___________________________________

Stimate Domnule/Doamnă președinte (primar),
Serviciul Fiscal de Stat, în scopul eficientizării administrării fiscale prin aplicarea uniformă a
politicii și reglementărilor în domeniul fiscal, informează că ___________________________ este
(autoritatea publică locală)
fondator a mai multor întreprinderi municipale.
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 cu privire la unele
aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societății pe acțiuni cu cotă de participare a
statului și al întreprinderilor de stat și a Hotărârii Guvernului nr.387 din 6 iunie 1994 cu privire la
aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale, consiliile de administrație ale
întreprinderilor municipale, sunt în drept să includă în statutul întreprinderii modul de repartizare a
profitului net obținut în anul de gestiune pentru a fi achitate la bugetul autorităților administrativteritoriale și/sau să desfășoare anual adunarea generală a fondatorilor pentru a decide, inclusiv, asupra
modului de repartizare a profitului net, dar nu mai târziu de 30 aprilie a anului următor celui gestionar.
Astfel, în baza deciziilor aprobate întreprinderile calculează și achită defalcări la bugetul unităților
administrativ-teritoriale până la 30 iunie a anului imediat următor anului de gestiune.
În temeiul celor relatate, ținem să comunicăm că __________________________________
(denumirea întreprinderii)
(c.f. _____________________),
înregistrând profit pentru anul 20_____, până la moment nu a adoptat decizia cu privire la defalcarea
în bugetul unităților administrativ-teritoriale a unei părți din profitul obținut.
Reiterând situația creată și ținând cont de faptul că fondatorul participă la stabilirea indicilor
economici ai întreprinderii, contăm pe civismul și suportul autorității publice locale privind
asigurarea părții de venituri aferentă defalcărilor la bugetului unității administrativ-teritoriale.

Cu respect,

Șef al DGDF
Ex.__________________
Tel:_________________

______________

Anexa nr.5.25
Tipurile de rapoarte aferente impozitului pe bunurile imobiliare
disponibile în SIA „Cadastru Fiscal”:

modulul „Persoane juridice”
CF21

informaţia cu privire la obiectele impunerii parvenite de la ASP, cât şi
calculul impozitului pentru aceste bunuri la situaţia de la o anumită dată

CF22

informaţia cu privire la valoarea obiectelor impunerii declarate de către
contribuabil la situaţia dintr-o anumită dată

CF23

extrasul privind obiectele impunerii transmise de ASP la situaţia dintr-o
anumită dată

CF24

informaţia privind obiectele impunerii parvenite de la ASP şi datele ce au
fost declarate de către contribuabil la situaţia dintr-o anumită dată

CF 25

informaţia cu privire la data evaluării/reevaluării unui anumit bun imobiliar

Anexa nr. 6.1
Antetul subdiviziunii SFS
Înștiințare despre refuzul recepționării
Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Nr.

din

Dlui (nei)

Codul fiscal
Domiciliat(ă)

Vă aducem la cunoștință faptul că nu este posibil de a recepționa declarația DVS prezentată la
data de ________________, din motivul neconfirmării identității persoanei care a depus declarația.

Numele, prenumele Șefului subdiviziunii

Executor:
telefon

semnătura

Anexa nr. 6.2

Antet SFS

DECIZIE
nr.___ din ____________

privind acceptul/refuzul de prelungire a termenului de depunere a Declarației cu
privire la impozitul pe venit a persoanei fizice
____________________________________________
_____________
(numele, prenumele contribuabilului)

(codul fiscal)

_______________________________________________________________________
(adresa domiciliului)

Eu,
_________________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția persoanei de conducere a SFS)

am examinat cererea nr. ________ din _______________(cu nr. de înregistrare _______), prin care se solicită
prelungirea termenului de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada
fiscală_________.

__________________________________________________________________________
__
(se vor indica motivele ce au stat la baza acceptului/refuzului de prelungire a termenului)

În temeiul art. 83 alin. (8) din Codul fiscal,
DECID:

I.* - A prelungi termenul de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală
_______ până la data de _______;
- A refuza prelungirea termenului de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru
perioada fiscală _______.
II. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de
30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău,
str. Constantin Tănase nr. 9.

___________
_______

______________

(funcţia)

_________________________________

(semnătura)

(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

L.Ş.
Obligațiile, responsabilitatea și drepturile sunt aduse
la cunoștință și un exemplar al deciziei l-am primit:
“___” ________________ 20__
(data)

Contrasemnat cu (funcția/subdiviziunea)
Șef al Direcției
Executor, Telefon, e-mail

________________
(semnătura)
Numele, Prenumele

* Notă: la pct. I se va alege în funcție de decizia adoptată.

_______________________
(numele, prenumele)

Data

Semnătura

Anexă nr. 6.3

Registrul de evidență a deciziilor cu privire la prelungirea termenului de depunere a declarației
Nr.
crt.

1

Numărul
deciziei (codul
subdiviziunii
autonome/nr.
de ordine al
deciziei)

Data
deciziei

2

3

Numele,
prenumele
persoanei fizice

4

Numărul și data cererii

Codul
fiscal
al
persoanei
fizice

Nr. intrare
cancelarie

Data intrare
cancelarie

5

6

7

Data limită acceptată
pentru prezentarea
Declarației

Numele,
prenumele
executorului

Semnătura
executorului

8

9

10

Anexă nr. 6.4
Recipisa pentru Declarația electronică și
pentru Declarația depusă pe suport de hârtie

QR Code

Recipisa ce confirmă recepționarea Declarației formei CET
Подтверждение получения декларации формы CET

A/
Г/

Nr. recipisei_________
1. Codul fiscal / Фискальный код
2. Numele și prenumele / Имя и фамилия
3. Suma spre achitare / Сумма к оплате
4. Codul IBAN / Код IBAN
5. Recepționar / Получатель
6. Data recepționării / Дата получения
7. Subdiviziunea SFS/ Подразделение

Semnătura / Подпись

Anexa nr. 6.5

antetul
Înștiințare despre refuzul recepționării
Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Nr.

din

Dlui(nei)
Codul fiscal
Domiciliat(ă)

Vă aducem la cunoștință faptul că nu este posibil de a recepționa declarația Dvs. prezentată la
data de ____________________ , din motivul că nu întrunește elementele obligatorii stabilite de art.
187 alin. (3) din Codul fiscal și anume:
a) perioada fiscală pentru care se prezintă;
b) IDNP al contribuabilului;
c) formularul declarației valabil pentru perioada fiscală pentru care se depune;
d) semnătura contribuabilului:
- pentru darea de seamă pe suport de hârtie – semnătura contribuabilului
(a reprezentantului acestuia);
- pentru darea de seamă în format electronic – semnătura electronică;
e)

suma impozitului.

* se va alege și se va indica expres motivul refuzului

Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit urmează a fi prezentată ulterior
înlăturării neajunsurilor menționate supra.

Numele, prenumele Șefului subdiviziunii

Executor:
Numele, prenumele funcționarului fiscal,
telefonul

semnătura

Anexa nr.6.6

,,Funcţionarul fiscal în serviciul contribuabilului”
Stimate contribuabil ______________________________________________
Serviciul Fiscal de Stat, în vederea prestării serviciilor calitative de asistență a contribuabililor, ține să
reamintească: Termenul-limită de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoane
fizice survine la data de 30 aprilie, anul curent.
Totodată, aducem la cunoștință că în baza veniturilor obținute de către Dumneavoastră în anul curent, din
Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat a fost generată Declarația precompletată.
Astfel, pentru a obține proiectul Declarației precompletate, Vă rugăm respectuos să Vă prezentați la
următoarea adresă:
____________________________________________________________________.
În acest context, ținem să menționăm că informația prezentată este una preventivă, iar obligația de
declarare a veniturilor obținute rămâne a fi responsabilitatea Dumneavoastră.
De asemenea, informăm că în cazul în care dispuneți de semnătură electronică sau mobilă, puteți depune
Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 20__ prin intermediul sistemului informațional
automatizat „Declarație electronică”, disponibil pentru accesare pe portalul www.sfs.md.
*În cazul în care solicitați scutiri, deduceri adiționale aferente impozitului pe venit urmează, după caz,
să prezentați documentele confirmative corespunzătoare.
Totodată, în cazul înstrăinării activelor de capital, în scopul determinării creșterii de capital
(înstrăinarea apartamentului, acțiunilor/cote părți, terenuri, autoturisme, etc.), consultați Ghidul de
informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă
de creștere/pierdere de capital, publicat pe pagina oficială a SFS www.sfs.md, compartimentul Persoane
fizice.
Pentru detalii contactați Centrul Unic de Apel al SFS - 08000 1525.

Anexa nr.6.7
(antetul subdiviziunii)

Stimate contribuabil ______________________________________,

Serviciul Fiscal de Stat, în vederea prestării serviciilor calitative de asistență a contribuabililor, ține să
menționeze că Declarația Dvs. cu privire la impozitul pe venit a fost recepționată.
Totodată, aducem la cunoștință că Serviciul Fiscal de Stat, în momentul recepționării Declarației, nu
supune controlului corectitudinea întocmirii acesteia și nu autentifică valorile prezentate.
Astfel, documentele atașate la declarația Dvs. se restituie.

Anexe:
1. _______;
2. _______.

Cu respect,

____________________
(funcţia)

Executor:______________
Tel:
_____________
E-mail: _____________

______________
(semnătura)

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

Anexa nr.6.8
(antetul subdiviziunii SFS)
NOTĂ DE CONSTATARE
din ____________________ 20____
Eu, _________________________________________________________________
(numele, prenumele și funcția funcționarului fiscal)

al Direcției Deservire Fiscală ________________, am efectuat verificarea camerală privind corectitudinea
calculării și plenitudinea achitării la buget a impozitului pe venit pentru perioada(ele) fiscală(e)_______ de
către
persoana
fizică
________________________________________domiciliat
____________________________.
(numele, prenumele, IDNP)

1. În urma verificării informației privind rezultatele verificării fișei de verificare forma FVID pentru
anul/anii _______ s-a constatat că contribuabilul are obligațiunea de a prezenta declarația cu privire la
impozitul pe venit pentru perioada(ele) fiscală(e)______.
Perioada
fiscală

Suma
venitului
obţinut

Suma
scutirilor

Suma
deducerilor

Suma venitului
impozabil

Suma impozitului pe
venit reținut/achitat

Suma
impozitului pe
venit calculat

Divergența (-/+)

2. Totodată, în cadrul verificării s-a constatat că:
a) persoana fizică este decedată, fapt confirmat prin informația din SIA „Dosarul electronic al
contribuabilului” sau prin copia certificatului de deces _______________________________;
(seria, numărul și data certificatului de deces)

b) obligațiile fiscale au apărut ca urmare a erorilor admise în completarea dărilor de seamă a plătitorilor de
venituri, iar urmare a verificării, erorile au fost corectate;
c) persoana fizică nu corespunde razei de deservire;
d) perioada verificării a fost supusă controlului fiscal (cu întocmirea formularului RC);
e) încetarea verificării, în temeiul Notei parvenite de la DGC.
Notă: La pct. 2) se va indica doar situația identificată cu anexarea documentelor confirmative.

PROPUNERI:
În rezultatul celor expuse, se propune de a suspenda procedura de verificare a obligației fiscale privind
impozitul
pe
venit
aferentă
persoanei
fizice
_________________________________________________________
(numele, prenumele și IDNP al persoanei fizice)

_________________________________
(numele, prenumele funcționarului)

____________________
(semnătura)

Anexa nr.6.9
(antetul subdiviziunii SFS)
Nr. ________________din _________________

Stimate contribuabil ______________________________________,

Serviciul Fiscal de Stat Vă informează că conform datelor din Sistemul informațional al
Serviciului Fiscal de Stat, se identifică obligațiunea Dvs. de a calcula și achita impozitul pe venit
pentru anul/anii ________.
În acest context, rugăm să Vă prezentați la adresa ____________________________________
pînă la data de ____________ pe parcursul zilelor de luni pîna vineri în intervalul orelor 7:30-16:00
cu pauza de masă între 12:00-12:30, pentru a verifica obligațiunea Dvs. aferentă impozitului pe venit.
La momentul prezentării, este binevenit să dețineți documentele ce confirmă venitul obținut și
impozitul achitat pentru perioada menționată, precum și documentele ce atestă dreptul la utilizarea
scutirilor.
În caz de neprezentare, Serviciul Fiscal de Stat va estima obligația fiscală conform datelor
deținute de Serviciul Fiscal de Stat, cu aplicarea sancțiunilor și calcularea majorării de întârziere
(penalității) conform legislației în vigoare.
În cazul în care sunt necesare informații sau clarificări suplimentare nu ezitați să ne contactați
la numărul de telefon __________.
Cu respect,

____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

Executor:______________
Tel: _____________
E-mail: _________

„Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000118, înregistrate în Registrul de evidenţă al
operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile
prevăzute de Legea protecţiei datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011”.

Contrasemnat cu
(funcția/subdiviziunea)
Șef al Direcției

Numele, Prenumele

Data

Semnătura

Anexa nr.6.10

(antetul subdiviziunii SFS)
NOTA DE VERIFICARE
din ____________________ 20____
Eu, ____________________________________________________________________
(numele, prenumele și funcția funcționarului fiscal)

al DDF/DGACM ________________, am efectuat verificarea obligaţiilor fiscale la persoana fizică (cetățean)
_______________________________________________________________________,
(numele prenumele persoanei fizice-cetățean )

codul
fiscal
(IDNP)
___________________________________,
domiciliată
la
adresa
___________________________________________________________ prezentată în baza scrisorii de
conformare benevolă/citației nr. ________ din ________________20___.
Verificarea a cuprins perioada(ele) fiscal(e) _________________.
Ca rezultat al verificării efective am constatat următoarele:
Suma scutirilor anuale
art. 33, art. 34, art. 35 CF
Total
Pers.
Soţ.
Pers.
(lei)
(P, Pm) (S, Sm) întreţi
nute
(N,Nm)

Venit
anual
Perioada

A/___

Suma
ded.
conform
art. 36
CF

Suma
impozitulca
lculat

Suma
impozitului
reţinut,
achitat

Suma
obligaţiei
spre plată
sau
rambursare
(-/+)

Conform datelor SFS
Conform declaraţiei depuse
Conform verificării
*Notă: Tabelul de mai jos se va include în actul de control în cazul în care în perioada fiscală au fost determinate înstrăinări cu activel de capital
Nr
d/o

Activul de capital

Data
efectuării
operațiunii

Suma
încasată

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr.
d/o

Denumirea documentului

Baza valorică ajustată

Creștere de
capital

Suma
facilităților

Pierdere de
capital

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr

Denumirea documentului

Concluzii
Ca urmare a contrapunerii informațiilor disponibile, inclusiv potrivit datelor înregistrate în SI al
Serviciului Fiscal de Stat și a sumelor indicate în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit,
precum și a documentelor confirmative prezentate de către persoană, nu au fost constatate obligațiuni
nedeclarate aferente impozitului pe venit pentru perioada(ele) fiscal(e)____ ____________.
Documentele anexate sunt parte integrantă a Notei de verificare. (Anexă _____ file)

_________________________________

____________________

(numele, prenumele funcționarului)

Contrasemnat cu
(funcția/subdiviziunea)
Șef al Direcției

(semnătura)

Numele, Prenumele

Data

Semnătura

Anexa nr.6.11

CERERE
privind verificarea suplimentară a sursei(lor) de venit / informații

Contribuabilul
(numele, prenumele persoanei fizice)

codul fiscal

telefonul de contact

e-mail

Solicit supunerea verificării suplimentare a sursei(lor) de venit prezentate în anul (anii) _______________ pe numele
meu de către plătitorul (plătitorii) de venituri/a informației prezentate de către notar:

(denumirea subiectului (ților))

La Cerere sunt anexate (se indică denumirea, numărul și data documentului):
Denumirea documentului

Seria, numărul și data eliberării documentului

„______”
____________________________20__

(semnătura contribuabilului)

Mențiunea Serviciului Fiscal de Stat despre recepționarea

cererii

A

Anexa nr.6.12

(antetul subdiviziunii SFS)

„ ______” ___________ 20__ nr. ____________

I.P. „AGENȚIA SERVICII PUBLICE”
MD-2012, mun. Chişinău, str. Pușkin, nr. 42

Direcția generală administrare fiscală ____________, în conformitate cu prevederile art.
133 alin. (4) pct. 11) și art. 134 alin. (1) pct. 2) din Codul fiscal, solicită respectuos prezentarea
copiilor documentelor care au stat la baza înscrierii/radierii în/din registrul bunurilor imobile a
dreptului de proprietate (posesie) și înmatriculării/radierii autovehiculelor în perioada anului/anilor
ale persoanei fizice

, IDNP

.

(Numele, prenumele)

Documentele menționate pot fi prezentate atât pe format de hârtie, cât și prin e-mail
(_______________@sfs.md).
Anexă ____

Mulțumim anticipat pentru receptivitatea manifestată.

____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

Ex. ______________
(numele, prenumele funcționarului fiscal, telefonul )

„Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000118, înregistrate în Registrul de evidenţă al
operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile
prevăzute de Legea protecţiei datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011”.

Anexă nr. 6.13

Registrul privind evidenţa deciziilor de iniţiere a controlului fiscal
Nr.
crt.

Numărul deciziei
(codul subdiviziunii
autonome/nr. de
ordine a deciziei)

Data deciziei

Numele,
prenumele
persoanei fizice

Codul fiscal
al persoanei fizice

Nume,
prenume
executor

1

2

3

4

5

6

Anexă nr.6.14
modelul-tip al actului de control

(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)
“___” ____________ 20 __
ACT

nr. 0 – 000000

Subsemnatul (ții) ____________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția persoanei care a efectuat controlul)

în baza deciziei privind iniţierea controlului nr.___ din _______, am efectuat
_____________________________________________________________________________,

la

(numele, prenumele persoanei fizice )

IDNP _____________, un control cameral prin metoda verificării tematice privind c modul de întocmire și
prezentare a calculării și declarării Declarației privind impozitului pe venit pentru perioada(ele) fiscală(e)
____________.
Controlul a durat de la _________ până la _________.
Controlul a fost efectuat cu /fără prezența contribuabilului ___________.
Capitolul I. Constatări în rezultatul controlului. Corectitudinea şi plenitudinea determinării și
stingerii obligației fiscale privind impozitul pe venit
1) În baza scrisorii de conformare benevole nr. ____________ din __________, (sau citației nr.____
din_________, recepționată la data de _______ / citației comunicate prin publicitate prin
intermediul paginei web la data de ______), contribuabilul__________________,
IDNP_______________, domiciliat ____________________ a fost invitat la oficiul subdiviziunii
SFS în scopul verificării obligațiunilor fiscale aferente perioadei/lor fiscale_____________.
- la data de __________, contribuabilul a prezentat cu întârziere Declarația (forma CET) pentru
perioada fiscală A/__________.
- la data inițierii controlului fiscal, contribuabilul nu a prezentat cu întârziere Declarația (forma CET)
pentru perioada fiscală A/__________.
2) Contribuabilul ______________, IDNP ____________, domiciliat ____________________ a
prezentat cu întârziere și de sine stătător Declarația (forma CET) pentru perioada fiscală
A/__________.
La data inițierii controlului fiscal, contribuabilul_____________ nu / s-a prezentat la oficiul
subdiviziunii SFS.
(TARDIV)*Determinarea obligației fiscale pentru perioada fiscală ___________
Potrivit informațiilor disponibile, inclusiv potrivit datelor înregistrate în SI al Serviciului Fiscal de Stat,
cu excepția informațiilor prezentate de către sursele terțe conform cap. 11 1 Codul Fiscal pe parcursul perioadei
supuse verificării, contribuabilul____________________, IDNP________________ a obținut venit brut în
mărime de _____________ lei
Venit
anual
Perioada

A/___

Suma scutirilor anuale
art. 33, art. 34, art. 35 CF
Total Pers.
Soţ.
Pers.
(lei)
(P, Pm) (S, Sm) întreţi
nute
(N,Nm)

Suma
ded.
conform
art. 36
CF

Suma
venitului
impozabil

Suma
Suma
impozitul impozitului
calculat
reţinut,
achitat

Suma
obligaţiei
spre plată
sau
rambursare
(-/+)

Conform datelor SFS
Conform declaraţiei
depuse
Conform verificării
*Notă: Tabelul de mai jos se va include în actul de control în cazul în care în perioada fiscală au fost determinate înstrăinări cu activel de capital

Nr
d/o

Activul de capital

Data
efectuării
operațiunii

Suma
încasată

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr.
d/o

Denumirea documentului

Baza valorică ajustată

Suma
facilităților

Creștere de
capital

Pierdere de
capital

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr

Denumirea documentului

* Notă: După caz, poate fi descris activul de capital.
Contrar prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (4) lit. b), art. 187 alin. (1) din
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul _______________,IDNP ____________,
a prezentat, cu întârziere, la data de __________________ Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe
venit pentru perioada fiscală _________.
(TARDIV + DIMINUARE)*Determinarea obligației fiscale pentru perioada fiscală ___________
Potrivit informațiilor disponibile, inclusiv potrivit datelor înregistrate în SI al Serviciului Fiscal de Stat,
cu excepția informațiilor prezentate de către sursele terțe conform cap. 11 1 Codul Fiscal pe parcursul perioadei
supuse verificării, contribuabilul____________________, IDNP________________ a obținut venit brut în
mărime de _____________ lei .

Venit
anual
Perioada

A/___

Suma scutirilor anuale
art. 33, art. 34, art. 35 CF
Total Pers.
Soţ.
Pers.
(lei)
(P, Pm) (S, Sm) întreţi
nute
(N,Nm)

Suma
ded.
conform
art. 36
CF

Suma
venitului
impozabil

Suma
Suma
impozitul impozitului
calculat
reţinut,
achitat

Suma
obligaţiei
spre plată
sau
rambursare
(-/+)

Conform datelor SFS
Conform declaraţiei
depuse
Conform verificării
*Notă: Tabelul de mai jos se va include în actul de control în cazul în care în perioada fiscală au fost determinate înstrăinări cu activel de capital
Nr
d/o

Activul de capital

Data
efectuării
operațiunii

Suma
încasată

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr.
d/o

Denumirea documentului

Baza valorică ajustată

Suma
facilităților

Creștere de
capital

Pierdere de
capital

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr

Denumirea documentului

* Notă: După caz, poate fi descris activul de capital.
Contrar prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), d), e), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (4) lit. b), art. 87 alin.
(1) și art. 187 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul
_______________,IDNP ____________, a prezentat, cu întârziere, și cu informații/date neveridice, la data de
__________________ Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală
_________ precum și a diminuat suma impozitului pe venit pentru perioada fiscală cu
lei.

(DIMINUARE)*Determinarea obligației fiscale pentru perioada fiscală ___________

Potrivit informațiilor disponibile, inclusiv potrivit datelor înregistrate în SI al Serviciului Fiscal de Stat,
cu excepția informațiilor prezentate de către sursele terțe conform cap. 11 1 Codul Fiscal pe parcursul perioadei
supuse verificării, contribuabilul____________________, IDNP________________ a obținut venit brut în
mărime de _____________ lei .

Venit
anual
Perioada

A/___

Suma scutirilor anuale
art. 33, art. 34, art. 35 CF
Total Pers.
Soţ.
Pers.
(lei)
(P, Pm) (S, Sm) întreţi
nute
(N,Nm)

Suma
ded.
conform
art. 36
CF

Suma
venitului
impozabil

Suma
Suma
impozitul impozitului
calculat
reţinut,
achitat

Suma
obligaţiei
spre plată
sau
rambursare
(-/+)

Conform datelor SFS
Conform declaraţiei
depuse
Conform verificării
*Notă: Tabelul de mai jos se va include în actul de control în cazul în care în perioada fiscală au fost determinate înstrăinări cu activel de capital
Nr
d/o

Activul de capital

Data
efectuării
operațiunii

Suma
încasată

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr.
d/o

Denumirea documentului

Baza valorică ajustată

Suma
facilităților

Creștere de
capital

Pierdere de
capital

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr

Denumirea documentului

* Notă: După caz, poate fi descris activul de capital.
Contrar prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), d), e), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (4) lit. b), art. 87 alin.
(1) și art. 187 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul
_______________,IDNP ____________, a prezentat cu informații/date neveridice, la data de
__________________ Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală
_________ prin diminuarea sumei impozitului pe venit cu ____
lei.
(ESCHIVARE)*Determinarea obligației fiscale pentru perioada fiscală ___________
Potrivit informațiilor disponibile, inclusiv potrivit datelor înregistrate în SI al Serviciului Fiscal de Stat,
cu excepția informațiilor prezentate de către sursele terțe conform cap. 11 1 Codul Fiscal pe parcursul perioadei
supuse verificării, contribuabilul____________________, IDNP________________ a obținut venit brut în
mărime de _____________ lei .

Venit
anual
Perioada

A/___

Suma scutirilor anuale
art. 33, art. 34, art. 35 CF
Total Pers.
Soţ.
Pers.
(lei)
(P, Pm) (S, Sm) întreţi
nute
(N,Nm)

Suma
ded.
conform
art. 36
CF

Suma
venitului
impozabil

Suma
Suma
impozitul impozitului
calculat
reţinut,
achitat

Suma
obligaţiei
spre plată
sau
rambursare
(-/+)

Conform datelor SFS/
verificării
*Notă: Tabelul de mai jos se va include în actul de control în cazul în care în perioada fiscală au fost determinate înstrăinări cu activel de capital
Nr
d/o

Activul de capital

Data
efectuării
operațiunii

Suma
încasată

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr.
d/o

Denumirea documentului

Baza valorică ajustată

Suma
facilităților

Creștere de
capital

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr

Denumirea documentului

Pierdere de
capital

* Notă: După caz, poate fi descris activul de capital.
Contrar prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), d), e), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (4), art. 87 alin. (1) și
art. 187 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul
_______________,IDNP ____________, nu a prezentat Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe
venit pentru perioada fiscală _________ precum și nu a achitat impozitul pe venit în mărime de
lei.
(NEPREZENTARE)*Determinarea obligației fiscale pentru perioada fiscală ___________
Potrivit informațiilor disponibile, inclusiv potrivit datelor înregistrate în SI al Serviciului Fiscal de Stat,
cu excepția informațiilor prezentate de către sursele terțe conform cap. 11 1 Codul Fiscal pe parcursul perioadei
supuse verificării, contribuabilul____________________, IDNP________________ a obținut venit brut în
mărime de _____________ lei .
Venit
anual
Perioada

A/___

Suma scutirilor anuale
art. 33, art. 34, art. 35 CF
Total Pers.
Soţ.
Pers.
(lei)
(P, Pm) (S, Sm) întreţi
nute
(N,Nm)

Suma
ded.
conform
art. 36
CF

Suma
venitului
impozabil

Suma
Suma
impozitul impozitului
calculat
reţinut,
achitat

Suma
obligaţiei
spre plată
sau
rambursare
(-/+)

Conform datelor SFS/
verificării
*Notă: Tabelul de mai jos se va include în actul de control în cazul în care în perioada fiscală au fost determinate înstrăinări cu activel de capital
Nr
d/o

Activul de capital

Data
efectuării
operațiunii

Suma
încasată

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr.
d/o

Denumirea documentului

Baza valorică ajustată

Suma
facilităților

Creștere de
capital

Pierdere de
capital

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)
Nr

Denumirea documentului

* Notă: După caz, poate fi descris activul de capital.
Contrar prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), d), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (4) și art. 187 alin. (1) din
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul _______________,IDNP ____________,
nu a prezentat Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală _________.
Contribuabilul a achitat suma impozitului pe venit în mărime de
lei.

Capitolul II. Concluzii și propuneri
În rezultatul controlului efectuat privind corectitudinea calculării și declarării impozitului pe venit
pentru perioada (ele) fiscală (e) ___________ de către contribuabilul______________, IDNP ____________,
s-au stabilit următoarele:

a)

b)

c)

d)

nerespectarea modului de prezentare a dării de seamă, manifestată prin prezentarea cu
întârziere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală ________
cu suma spre plată în mărime de _______ lei.
nerespectarea modului de prezentare și de întocmire a dării de seamă prin prezentarea cu
întârziere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală _________
și diminuarea impozitului pe venit în sumă de ________ lei.
nerespectarea modului de întocmire a dării de seamă prin prezentarea cu informații/date
neveridice a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada(ele) fiscală
________ cu diminuarea impozitului pe venit în sumă de __________ lei.
nerespectarea modului de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, precum
și nerespectarea modului de plată a impozitului pe venit in marime de _________ lei.

e)

nerespectarea modului de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, pentru
perioada(ele) fiscală ________.

*Notă: În Capitolul II se va indica una din situațiile enumerate la lit. a) - e), stabilite în rezultatul
controlului fiscal.
Anexe la actul de control:
1. Fişa contului personal generalizat, fișa contului detaliat;
2. _____________________;
3.
.
Toate documentele anexate în număr de ______ file, sunt parte componentă a prezentului act de control.
În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Titlul V al Codul fiscal sunteţi obligaţi de a semna
actul de control, chiar și în cazul dezacordului. În caz de dezacord cu faptele expuse în act, sunteţi obligaţi să
prezentaţi în scris, în termen de 15 zile calendaristice din data comunicării,
la _____________________________, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
(adresa subdiviziunii SFS care a întocmit actul de control)

Actul s-a întocmit în 2 exemplare.
Funcționarii fiscali:
__________________
(funcția)
Contribuabilul:

___________________
(numele, prenumele)

_________________________
(numele, prenumele)

________________
(semnătura )
______________
(semnătura)

Exemplarul 2 al prezentului act a fost primit de contribuabil, în persoana
________________
(numele, prenumele)

_______________
(semnătura)

_______________
(data)

*Sunt de acord cu rezultatele controlului și solicit examinarea cazului de încălcare fiscală în absența, cu emiterea deciziei,
fără respectarea termenului de prezentare a dezacordului prevăzut la art. 216 alin. (8) din Codul fiscal de 15 zile calendaristice, în
conformitate cu prevederile art. 246 alin. (21) din Codul fiscal________________________________.
(numele, prenumele, semnătura contribuabilului)
Notă: Textul se imprimă doar în cazul în care contribuabilul este de acord cu rezultatele controlului și solicită emiterea deciziei,
fără respectarea termenului de prezentare a dezacordului.

Anexa nr. 6.15
(antetul subdiviziunii SFS)
DECIZIE
Nr. ____ din ___________

asupra cazului de încălcare a legislaţiei
comisă de
____________________________________________
__________________
(numele, prenumele contribuabilului)

(IDNP)

_______________________________________________________________________
(domiciliul contribuabilului)

Eu, dl (dna) _______________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia persoanei de conducere a SFS)

în prezența ________________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia funcţionarului(lor) fiscal(i))

cu (fără) participarea contribuabilului _____________________________________________________
(numele, prenumele contribuabilului)

(*citat conform citației nr.____ din_________, recepționată la data de _______ / citației comunicate prin
publicitate prin intermediul paginei web la data de ______) la examinarea cazului de încălcare fiscală la data
de __________, ora _____, la adresa _______, am examinat actul de control fiscal nr. ______________ din
“____” _______________, întocmit în rezultatul controlului fiscal efectuat la contribuabilul nominalizat (și
dezacordul pe marginea actului de control nr._______ din __________ / *și acordul privind rezultatele
controlului și solicitarea examinării cazului de încălcare fără respectarea termenului de prezentare a
dezacordului) și am constatat:
(*Tardiv) Încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (4) lit. b), art.
187
alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul
_______________,IDNP ____________, a prezentat, cu întârziere, la data de __________________ Declarația
persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală _________.
(*Tardiv + Diminuare) Încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), d), e), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83
alin. (4) lit. b), art. 87 alin. (1) și art. 187 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
contribuabilul _______________,IDNP ____________, a prezentat, cu întârziere, și cu informații/date
neveridice, la data de __________________ Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru
perioada fiscală _________ precum și a diminuat suma impozitului pe venit pentru perioada fiscală cu
lei.
(*Diminuare) Încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), d), e), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (4) lit.
b), art. 87 alin. (1) și art. 187 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul
_______________,IDNP ____________, a prezentat cu informații/date neveridice, la data de
__________________ Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală
_________ prin diminuarea sumei impozitului pe venit cu ____
lei.
(*Eschivare) Încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), d), e), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (4), art.
87 alin. (1) și art. 187 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul
_______________,IDNP ____________, nu a prezentat Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe
venit pentru perioada fiscală _________ precum și nu a achitat impozitul pe venit în mărime de
lei.
(*Neprezentare) Încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), d), art. 83 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (4) și
art. 187 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul
_______________,IDNP ____________, nu a prezentat Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe
venit pentru perioada fiscală _________. Contribuabilul a achitat suma impozitului pe venit în mărime de
lei.
(*Încălcare nesemnificativă)
*Notă: În partea constatatoare se va indica una din situațiile stabilite în rezultatul examinării cazului
de încălcare fiscală.
În conformitate cu drepturile prevăzute de art. 133 alin. (2) pct. 14) și art. 241 din Codul fiscal,
DECID:

I. A aplica contribuabilului________________________ IDNP ________________ pentru:
a) nerespectarea modului de prezentare a dării de seamă fiscale, manifestată prin prezentarea cu
întârziere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada(ele) fiscală(e) ________, amendă
conform prevederilor art. 260 alin. (1) din Codul fiscal în mărime de ______ lei, care urmează a fi
transferată/achitată la _________________________________; *(tardiv / tardiv+diminuare /diminuare

/eschivare/ neprezentatre)
b) ) diminuarea impozitului pe venit prin prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la

impozitul pe venit pentru perioada (ele) fiscală (e) ________cu informații sau date neveridice
conform
art. 261 alin. (4) al Codului fiscal în mărime de _____________, care urmează a fi
transferată/achitată la _________________________________; *(tardiv +diminuare /diminuare)
c) pentru eschivarea de la calcul și de la plata impozitului pe venit pentru perioada(ele)
fiscală(e) _________, conform prevederilor art.261 alin. (5) din Codul fiscal, în mărime de
_________ lei, care urmează a fi transferată/achitată la ________________________.*(eschivare)
*Notă: În partea decisivă se va indica una din situațiile stabilite în rezultatul examinării cazului de
încălcare fiscală.
II. A încasa la buget suma impozitului pe venit calculată în rezultatul controlului, în mărime de _________

lei, care urmează a fi transferată/achitată la _____________________________________________
(*tardiv +diminuare/ diminuare/ eschivare)
III. A încasa la buget majorare de întârziere (penalitate) calculată în rezultatul controlului în conformitate cu
art. 228 alin. (1) și alin. (2) din Codul fiscal în mărime de _________ lei, care urmează a fi transferată/achitată
la ________________________. (*tardiv+diminuare /diminuare /eschivare)
IV. A aplica contribuabilului _______________ IDNP ___________ sancţiune fiscală sub formă de
avertizare conform art. 235 alin. (1¹) din Codul fiscal pentru nerespectarea modului de prezentare a dării
de seamă fiscale/ diminuarea impozitului pe venit prin prezentarea Declarației persoanei fizice cu

privire la impozitul pe venit cu informații sau date neveridice/ pentru eschivarea de la calcul și de la
plata impozitului pe venit pentru perioada(ele) fiscală(e) ____________, fiind calificată potrivit art.
231 alin. (5) din Codul fiscal ca încălcare nesemnificativă. (*tardiv/ tardiv + diminuare/ diminuare/
eschivare/neprezentare- în cazul în care suma impozitului pe venit spre plată este până la 100 lei)
V. Conform art. 252 alin. (1) din Codul fiscal prezenta decizie urmează a fi executată în termen de 30 zile din
data pronunţării. Calcularea majorării de întârziere pentru perioada dată nu se suspendă.
VI. În conformitate cu drepturile prevăzute de art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere
pentru încălcarea fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, în cazul respectării stricte a
următoarelor condiții:
a) nu are restanțe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent
cu acțiunile prevăzute la lit. b);
b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, stinge
sumele impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau 50% din amenzile indicate în
decizie;
c) prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei asupra cazului de încălcare
fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit. a) si b).
VII. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30
zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.

____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )
L.Ș.

Obligaţiile, responsabilitatea şi drepturile sunt aduse
la cunoştinţă şi un exemplar de decizie a primit:
“___” ________________ 20__
_______________________
(data)

Contrasemnat cu
(funcția/subdiviziunea)
Șef al Direcției
Executor, Telefon, e-mail

________________
(semnătura)

Numele, Prenumele

(numele, prenumele )

Data

Semnătura

Anexa nr. 6.16

Anunț cu privire la informarea despre emiterea deciziei privind inițierea controlului
(formularul DIC) și emiterea actului de control:

Serviciul Fiscal de Stat comunică __________

(se indică numele, prenumele

persoanei fizice, IDNP, domiciliul) faptul că a fost întocmită Decizia privind inițierea
controlului (formularul DIC) nr.____ din __________ și Actul de control nr.____ din
__________.
În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu
actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile
calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile calendaristice termenul
specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: __________
prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail).

(se indică numele,

Anexa nr. 6.17

Registrul de evidență actelor de control
Nr.
crt.

1

Tipul blanchetei

2

Data
eliberării

3

Numărul

Seria
de la

până la

de la

până
la

4

5

6

7

Pentru utilizarea în cadrul
controlului
Denumirea
Codul
contribuabilului fiscal/IDNP
8

9

Numele prenumele
funcționarului fiscal
care a primit
blancheta

Semnătura
funcționarul
ui fiscal

10

11

Anexa nr. 6.18
(antetul subdiviziunii SFS)
DECIZIE
nr.___ din ____________

privind prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației comisă
de către
____________________________________________
_____________
(denumirea completă a contribuabilului)

(codul fiscal)

__________________________________________________________________
(adresa juridică)

Eu, ______________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia persoanei de conducere a SFS)

cu participarea _____________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia funcţionarului(lor) fiscal(i))

_________________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția funcționarului(lor) fiscal(i))

cu (fără) participarea contribuabilului reprezentat de:

______________________________________________________________________ și a
(numele, prenumele, funcția)

__________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcția)

citat în scopul examinării cazului de încălcare fiscală la data de _______, ora _____, la adresa
_______, conform citației _________________, înmânată/primită/comunicată prin publicitate la
data de ____________,
(seria, numărul și data citației)

am examinat actul de control nr. _____________ din __________________, întocmit în rezultatul
controlului,
pentru
perioada(ele)
fiscală(e)_______________,
efectuat
de
către

____________________________ (*și dezacordul pe marginea actului de control nr.____
(numele, prenumele, funcţia funcţionarului(lor) fiscal(i))

din __________) și am constatat: _______________.
În vederea soluționării juste a cazului de încălcare fiscală, clarificării prompte și obiective a
circumstanțelor, în temeiul art. 247 din Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 246 alin. (2)
din Codul fiscal,
DECID:
I. A prelungi termenul de examinare a cazului de încălcare fiscală cu 30 zile.
II. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen
de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.
____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

__________________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

Obligaţiile, responsabilitatea şi drepturile sunt aduse
la cunoştinţă şi un exemplar al deciziei l-am primit:
“___” ________________ 20__
(data)

Contrasemnat cu (funcția/subdiviziunea)
Șef al Direcției
Executor, Telefon, e-mail

________________
(semnătura)
Numele, Prenumele

_______________________
(numele, prenumele, funcţia)

Data

Semnătura

Anexa nr.6.19
Rechizitele achitării plăților
Rechizitele achitării plăților:
PLĂTITOR

BENEFICIAR
Achitarea impozitului pe venit și
majorării de întârziere
Achitarea sancțiunilor fiscale

Cod fiscal___________________________________
Numele, prenumele ___________________________
MF- Trezoreria de Stat
Cod IBAN *
SUMA
(conform Registrului codurilor IBAN)
PLATĂ
P102
M102
A102

către

*Codul IBAN : Plătitorii - contribuabilii persoană fizică au posibilitatea de a afla codurile IBAN pe pagina web
al Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificaţiei economice, raionului în care
se află contribuabilul şi codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor
administrativ-teritoriale (CUATM). (*se generează atât desinestătător de contribuabil cât și de către
funcționarul fiscal)
Funcționar fiscal ________ _____________________

Anexa nr. 6.20

Registrul de evidență a Deciziilor asupra cazului de încălcare fiscală

Nr.
Data
Nr.crt.
deciziei deciziei

Numele,
prenumele
contribuabilului

IDNP

Nr.
actului
de
control

Plăți de
baza

Perioada
supusă
controlului

Penalitate

Amenzi

Avertizare
- AV

Nume,
prenumele
funcționarului

Semnă
tura

Anexa nr.6.21
(antetul subdiviziunii SFS)

DECIZIE
Nr. ____ din ___________
privind reducerea cu 50% a amenzilor aplicate față de
____________________________________________

_____________________

(numele, prenumele cetățeanului)

(IDNP)

_______________________________________________________________________________
(domiciliul cetățeanului)

Eu,_____________________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția persoanei de conducere a SFS)

în prezența ____________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția funcționarului(lor) fiscal(i))

în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, am examinat datele din Sistemul
informațional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea acordării reducerii cu 50% a amenzii(lor) aplicate față de
cetățeanul
__________________________________________________________________________________
(numele, prenumele contribuabilului, IDNP)

prin Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.______________ din
______________________________,
comunicată la data _____________________________, am constatat:
Conform Deciziei nr.___ din ____________, _________________________________________ a
(numele, prenumele contribuabilului, IDNP)

fost obligat(ă) să achite:
a) amenda pentru _____________________________ în mărime de _____________________
b)* impozitul pe venit pentru perioada (ele) fiscală (e) în mărime de _____________________;
c)* majorarea de întârziere (penalitate) în mărime de _________________________________
*Notă: Literele b) și c) se redau în decizie în situația în care impozitul pe venit a fost diminuat.
Sumele menţionate au fost achitate la buget în termen de trei zile lucrătoare de la data înmânării
deciziei.
Ținând cont de faptul că conform contului curent generalizat, la data de ____________, a treia zi
lucrătoare de la data primirii deciziei, se atestă executarea cerinţelor prevăzute la literele a) şi b) ale art. 234
alin. (2) din Codul fiscal.
În corespundere cu prevederile art. 234 alin. (2) din Codul fiscal,
DECID:
Se reduce cu 50% amenda în sumă de ________________________________ lei, aplicată prin

I.

(suma totală a amenzilor)

Decizia nr. ______ din ______________ ceea ce constituie ____________________________________ lei.
(suma totală a amenzilor reduse cu 50%)

II.

Se reflectă în contul curent al contribuabilului micșorarea sumei amenzii cu ______________ lei.
(suma totală a amenzilor reduse cu 50%)

În cazul în care după adoptarea deciziei privind reducerea amenzilor se va constata nerespectarea cel
puțin a uneia din condițiile prevăzute la lit. a) și b) ale art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de
Stat va anula decizia privind reducerea cu 50% a amenzilor.
III. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen
de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.
____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )
L.Ș.

Obligaţiile, responsabilitatea şi drepturile sunt aduse
la cunoştinţă şi un exemplar de decizie a primit:
“___” ________________ 20__
_______________________
(data)

Contrasemnat cu
(funcția/subdiviziunea)
Șef al Direcției
Executor, Telefon, e-mail

________________
(semnătura)

Numele, Prenumele

(numele, prenumele )

Data

Semnătura

Anexa nr.6.22
(antetul subdiviziunii SFS)

DECIZIE
Nr. ____ din ___________
privind reducerea cu 50% a amenzilor aplicate față de
___________________________________________________

_____________________

(numele, prenumele cetățeanului)

(IDNP)

_______________________________________________________________________________
(domiciliul cetățeanului)

Eu,_________________ ____________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția persoanei de conducere a SFS)

în prezența ____________________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția funcționarului(lor) fiscal(i))

în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, am examinat documentele prezentate
de _________________________________________ la ______________________________
(numele, prenumele contribuabilului)

(data prezentării documentelor)

în vederea acordării reducerii cu 50% a amenzii(lor) aplicate față de cetățeanul
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(numele, prenumele contribuabilului, IDNP)

prin Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.______________ din
______________________________,
comunicată la data _____________________________, am constatat:
Conform Deciziei nr.___ din ____________, _________________________________________ a
(numele, prenumele contribuabilului, IDNP)

fost obligat(ă) să achite:
a) amenda pentru _____________________________ în mărime de _____________________
b)* impozitul pe venit pentru perioada (ele) fiscală (e) în mărime de _____________________;
c)* majorarea de întârziere (penalitate) în mărime de _________________________________
*Notă: Literele b) și c) se redau în decizie în situația în care impozitul pe venit a fost diminuat.
Sumele menționate au fost achitate la buget prin_________________________________________
(se indică denumirea, nr. și data documentului prin care se confirmă achitarea sumelor la buget)

în termen de trei zile lucrătoare de la data înmânării deciziei.
Ținând cont de faptul că documentele prezentate de _______________________________ confirmă
(numele, prenumele contribuabilului)

stingerea sumelor impozitului pe venit, majorării de întârziere (penalităților) în termen de până la a treia zi
lucrătoare de la data primirii deciziei, se atestă executarea cerințelor prevăzute la literele a) şi b) ale art. 234
alin. (2) din Codul fiscal.
DECID:
I.
Se reduce cu 50% amenda în sumă de _________________________________ lei, aplicată prin
(suma totală a amenzilor)

Decizia nr. ______ din ______________ ceea ce constituie _____________________________________ lei.
(suma totală a amenzilor reduse cu 50%)

II.

Se reflectă în contul curent al contribuabilului micșorarea sumei amenzii cu ______________ lei.
(suma totală a amenzilor reduse cu 50%)

În cazul în care după adoptarea deciziei privind reducerea amenzilor se va constata nerespectarea cel
puțin a uneia din condițiile prevăzute la lit. a) și b) ale art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de
Stat va anula decizia privind reducerea cu 50% a amenzilor.
III. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen
de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.

____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )
L.Ș.

Obligaţiile, responsabilitatea şi drepturile sunt aduse
la cunoştinţă şi un exemplar de decizie a primit:
“___” ________________ 20__
_______________________
(data)

Contrasemnat cu
(funcția/subdiviziunea)
Șef al Direcției
Executor, Telefon, e-mail

________________
(semnătura)

Numele, Prenumele

(numele, prenumele )

Data

Semnătura

Anexa nr. 6.23

Registrul de evidență a Deciziilor privind reducerea amenzilor aplicate cu 50%

Nr.crt. Nr.deciziei

Data
deciziei

Numele, prenumele
contribuabilului

IDNP

Nr.
deciziei
asupra
cazului
de
încălcare
fiscală

Data
adoptarii
deciziei
asupra
cazului de
încălcare
fiscală

Suma
amenzii
reduse

Nr.
Data
Deciziei
Deciziei
de
de
anulare a anulare a
Deciziei
Deciziei
privind
privind
reducerea reducerea
amenzilor amenzilor

Suma
amenzii
anulate

Numele,
prenumele
funcționarului

Anexa nr.6.24

(antetul subdiviziunii SFS)
Scrisoarea privind restituirea cererii
pentru înlăturarea neajunsurilor
Nr.

din

Dlui(nei)
Adresa de domiciliu
E-mail

Stimate contribuabil,
DDF/DGACM a examinat cererea DVS nr. _____________ din ______________, în rezultatul căreia Vă aducem
la cunoștință faptul că cererea:








Nu corespunde termenului de prescripție, specificat în art. 266 din Codul fiscal;
Nu corespunde termenului specificat în art. 176 alin. (2 1) din Codul fiscal;
Nu corespunde razei de deservire (conform vizei de domiciliu);
Nu a fost depusă Declarația cu privire la impozitul pe venit, pentru perioada pentru care se solicită restituirea;
Suma impozitului pe venit solicitată spre restituire nu coincide cu informația reflectată în sistemul
informațional al SFS și nu au fost prezentate documente justificative ce ar confirma dreptul de a beneficia de
restituire;
Nu corespunde modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la
persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, aprobat prin
Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017, și anume fără indicarea:
1. anului fiscal pentru care se solicită restituirea;
2. codului fiscal (IDNP) al contribuabilului;
3. sumei solicitate spre restituire;
4. modalității de restituire efective (în numerar sau la contul bancar);
5. datelor bancare, codului IBAN personal, la care să se efectueze restituirea, în cazul solicitării restituirii
la contul bancar al contribuabilului;
6. documentelor confirmative;
7. documentului reprezentantalui/reprezentantului legal ce atestă împuternicirile.
8. semnătura contribuabilului sau reprezentantului acestuia;

* se va alege și se va indica expres motivul refuzului
În acest sens, Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus va fi examinată după
înlăturarea neajunsurilor specificate supra, cu depunerea unei Cereri noi.
Cu respect,
____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

Ex. ______________
(numele, prenumele funcționarului fiscal, telefonul )

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

Anexa nr. 6.25

(antetul subdiviziunii SFS)

Adresa de e-mail a contribuabilului

Stimate contribuabil,

Serviciul Fiscal de Stat, cu referire la Cererea privind restituirea impozitului pe venit
achitat în plus nr. ____ din _____ în sumă de ___X______ lei, intervine către Dumneavoastră cu
următoarele.
Conform datelor din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și/sau a informațiilor
deținute, examinate în prealabil, suma pasibilă restituirii diferă de suma solicitată de către Dvs.
Prin urmare, pentru examinarea complexă a cererii, rugăm respectuos să ne prezentați în
termen de 3 zile lucrătoare din data primirii prezentei scrisori, actele sau probele în temeiul cărora
Dvs considerați că aveți dreptul să beneficiați de restituirea impozitului pe venit.
Actele sau alte probe care să justifice cererea Dvs pot fi remise Serviciului Fiscal de Stat prin
intermediul poștei electronice ________ (se va specifica poșta) cu mențiunea “Prezentarea actelor
suplimentare aferent cererii de restituire a impozitului pe venit al _____(nume, prenume) din data
de”, sau depuse personal la _________(denumirea subdiviziunii SFS și adresa).
În cazul în care nu ve-ți prezenta actele sau probele care să justifice suma pasibilă restituirii
indicată în cererea Dvs/ ve-ți prezenta parțial documentele/ documentele prezentate nu vor justifica
dreptul de a beneficia de restituirea impozitului pe venit solicitată, Serviciul Fiscal de Stat va restitui
Cererea nr. ____ din _____și va fi inițiat controlul fiscal în vederea stabilirii sumelor pasibile
acceptării restituirii.
În cazul în care sunt necesare informații sau clarificări suplimentare nu ezitați să ne contactați
la numărul de telefon __________.

Cu respect,

____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

Ex. ______________
(numele, prenumele funcționarului fiscal, telefonul )

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

Anexa nr. 6.26

(antetul subdiviziunii SFS)

Adresa de e-mail a contribuabilului

Stimate contribuabil,

Serviciul Fiscal de Stat, cu referire la Cererea privind restituirea impozitului pe venit
achitat în plus nr. ____ din _____ în sumă de ___X______ lei, intervine către Dumneavoastră cu
următoarele.
Conform datelor din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și/sau a informațiilor
deținute, examinate în prealabil, suma pasibilă restituirii diferă de suma solicitată de către Dvs.
Pentru examinarea complexă a cererii, în adresa Dvs a fost expediată scrisoarea cu nr. ______
din _______ prin care s-a solicitat prezentarea actelor sau probelor în temeiul cărora Dvs considerați
că aveți dreptul să beneficiați de restituirea impozitului pe venit.
Dat fiind faptul că Dvs nu ați prezentat actele sau probele care să justifice suma pasibilă
restituirii indicată în cererea Dvs/ ați prezentat parțial documentele/ documentele prezentate nu
justifică dreptul de a beneficia de restituirea impozitului pe venit solicitată, în acest context Serviciul
Fiscal de Stat restituie Cererea nr. ____ din _____și informează despre inițierea controlului fiscal
în vederea stabilirii sumelor pasibile acceptării restituirii.
În cazul în care sunt necesare informații sau clarificări suplimentare nu ezitați să ne contactați
la numărul de telefon __________.

Cu respect,

____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

Ex. ______________
(numele, prenumele funcționarului fiscal, telefonul )

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

Anexa nr. 6.27

(antetul subdiviziunii SFS)

Adresa de e-mail a contribuabilului

Stimate contribuabil,

Serviciul Fiscal de Stat, cu referire la Cererea privind restituirea impozitului pe venit
achitat în plus nr. ____ din _____ în sumă de ___X______ lei, intervine către Dumneavoastră cu
următoarele.
În rezultatul examinării prealabile a datelor din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal
de Stat și/sau a informațiilor deținute (cererii privind efectuarea verificărilor suplimentare nr. ____
din _____ (după caz)), urmează a fi inițiată verificarea plătitorului de venituri, în scopul verificării
corectitudinii informațiilor prezentate de către acesta.
Ulterior, ve-ți fi informat suplimentar referitor la rezultatul verificării și despre necesitatea
depunerii unei noi cereri, sau după caz, a Declarației corectate.
În cazul în care sunt necesare informații sau clarificări suplimentare nu ezitați să ne contactați
la numărul de telefon __________.

Cu respect,

____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

Ex. ______________
(numele, prenumele funcționarului fiscal, telefonul )

Anexa nr. 6.28

(antetul subdiviziunii SFS)
Adresa contribuabilului/ e-mail

Stimate contribuabil,

Serviciul Fiscal de Stat, cu referire la Cererea privind restituirea impozitului pe venit
achitat în plus nr. ____ din _____ în sumă de _________ lei, intervine către Dumneavoastră cu
următoarele.
Conform datelor din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și/sau a informațiilor
deținute, examinate în prealabil, suma pasibilă restituirii este în mărime de
lei, ce diferă de
suma solicitată de către Dvs.
*Este de menționat că Dvs. înregistrați restanțe la *********** în sumă de ******** lei.
Prin urmare, pentru examinarea complexă a cererii, rugăm respectuos să ne prezentați în
termen de 3 zile lucrătoare din data primirii prezentei scrisori, actele sau probele în temeiul cărora
Dvs considerați că aveți dreptul să beneficiați de restituirea impozitului pe venit.
Actele sau alte probe care să justifice cererea Dvs pot fi remise Serviciului Fiscal de Stat prin
intermediul poștei electronice ________ (se va specifica poșta) cu mențiunea “Prezentarea actelor
suplimentare aferent cererii de restituire a impozitului pe venit al _____(nume, prenume) din data
de______”, sau depuse personal la _________(denumirea subdiviziunii SFS și adresa).
În cazul în care nu ve-ți prezenta actele sau probele care să justifice suma pasibilă restituirii
indicată în cererea Dvs/ ve-ți prezenta parțial documentele/ documentele prezentate nu vor justifica
dreptul de a beneficia de restituirea impozitului pe venit solicitată, la inițiativa Serviciului Fiscal de
Stat, se va efectua stingerea obligaţiei fiscale prin compensare a mijloacelor băneşti, conform art.175
alin.(2) din Codul fiscal..
În cazul în care sunt necesare informații sau clarificări suplimentare nu ezitați să ne contactați
la numărul de telefon __________.
Cu respect,

____________________
(funcţia)

______________
(semnătura)

_________________________________
(numele, prenumele persoanei cu funcție de răspundere a SFS )

Ex. ______________
(numele, prenumele funcționarului fiscal, telefonul )

(* se va indica doar în situația în care contribuabilul înregistrează restanțe la impozite și/sau taxe)

Anexa nr.6. 29
(în cazul întocmirii Deciziei fără act de control)

(antetul subdiviziunii SFS)
DECIZIA
privind compensarea/restituirea persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător
a sumei aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus
nr.
Eu,

din

(Prenume, nume, funcția)

(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)

ca urmare a examinării Cererii nr.
cetățeanului

,

din

şi efectuării verificării datelor

, codul fiscal

, privind restituirea

sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus pentru anul/anii

în mărime totală de

lei, în baza art.175 şi 176 din Codul fiscal

DECID:
1. Se confirmă suma impozitului pe venit achitat/reţinut în plus pentru anul/anii
în mărime de
Anul
anul
anul

lei.
în mărime de
în mărime de
în mărime de

;
;
;

anul
anul
anul

în mărime de
în mărime de
în mărime de

;
;
.

2. Se restituie suma impozitului pe venit achitat/reţinut în plus în mărime totală de
lei.
3. Se transferă în contul stingerii restanțelor înregistrate la impozitul / obligațiilor fiscale viitoare
Cod ECO
Cod ECO

în sumă de
în sumă de

;
.

Cod ECO

în sumă de

;

4. Decizia se aduce la cunoștință contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.268-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen
de 30 de zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase
nr.9.
(funcția persoanei care a adoptat decizia)

(Prenume, nume)

Executor:
Tel

, e-mail

(semnătura)

Anexa nr.6.29
(în cazul întocmirii Deciziei fără act de control)

(antetul subdiviziunii SFS)
РЕШЕНИЕ
о компенсации/возмещении физическому лицу, не осуществляющему предпринимательскую
деятельность, сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога
№
Я,

от
,

(Имя, фамилия, должность)

(наименование подразделения Государственной налоговой службы)

в результате рассмотрения Заявления №

от

данных гражданина

и осуществления проверки

, фискальный код

, о

возмещении сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога за период
в общем размере

леев, на основании ст.175 и 176 Налогового

кодекса
РЕШАЮ:
1. Подтверждается сумма излишне уплаченного/удержанного подоходного налога за
период

в размере
Год
год
год

леев.

в размере
в размере
в размере

;
;
;

год
год
год

в размере
в размере
в размере

;
;
.

2. Возмещается сумма излишне уплаченного/удержанного подоходного налога в общем
размере

леев.

3. Перечисляется в счет погашения задолженностей зарегистрированных по налогу / будущих
налоговых обязательств
Код ECO
Код ECO

в размере
в размере

;
.

Код ECO

в размере

;

4. Решение сообщается налогоплательщику.
В соответствии с положениями ст.268-269 Налогового кодекса, решение может быть
обжаловано в течение 30 дней со дня обращения в Государственную налоговую службу, мун.
Кишинэу, ул. Константина Танасе, 9.

(должность лица, которое вынесло решение)

(Имя, фамилия)

(подпись)

Исполнитель:

Anexa nr.6.30
(în cazul întocmirii Deciziei cu act de control)

(antetul subdiviziunii SFS)
DECIZIA
privind compensarea/restituirea persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător
a sumei aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus
nr.
Eu,

din

(Prenume, nume, funcția)

(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)

ca urmare a examinării Cererii nr.
cetățeanului

,

şi efectuării verificării datelor

din
, codul fiscal

, privind restituirea

sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus pentru anul/anii

în mărime totală de

lei, în baza art.175 şi 176 din Codul fiscal, și analizînd veniturile obţinute, scutirile
folosite şi alte deduceri conform legislaţiei fiscale în vigoare în cadrul examinării Actului de control
nr.

întocmit de

din

,
DECID:

5. Se confirmă suma impozitului pe venit achitat/reţinut în plus pentru anul/anii
de

în mărime

lei.
Anul
anul
anul

în mărime de
în mărime de
în mărime de

;
;
;

anul
anul
anul

în mărime de
în mărime de
în mărime de

;
;
.

6. Se restituie suma impozitului pe venit achitat/reţinut în plus în mărime totală de

lei.

7. Se transferă în contul stingerii restanțelor înregistrate la impozitul / obligațiilor fiscale viitoare
Cod ECO
Cod ECO

în sumă de
în sumă de

;
.

Cod ECO

în sumă de

;

8. Decizia se aduce la cunoștință contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.268-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30
de zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr.9.

(funcția persoanei care a adoptat decizia)

(Prenume, nume)

(semnătura)

Executor:
Tel

, e-mail

Anexa nr.6.30

(în cazul întocmirii Deciziei cu act de control)

(antetul subdiviziunii SFS)
РЕШЕНИЕ
о компенсации/возмещении физическому лицу, не осуществляющему предпринимательскую
деятельность, сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога
№
Я,

от
,

(Имя, фамилия, должность)

(наименование подразделения Государственной налоговой службы)

в результате рассмотрения Заявления №

от

данных гражданина

,

и осуществления проверки

фискальный код

,

о

возмещении сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога за период
в общем размере

леев, на основании ст.175 и 176 Налогового

кодекса, а также анализируя полученные доходы, использованные освобождения и другие
вычеты, предусмотренные действующим налоговым законодательством в рамках проверки Акта
налогового

контроля

№
,

от

,

утвержденного

(Имя, фамилия, должность)

РЕШАЮ:
5. Подтверждается сумма излишне уплаченного/удержанного подоходного налога за
период

в размере
Год
год
год

леев.

в размере
в размере
в размере

;
;
;

год
год
год

в размере
в размере
в размере

;
;
.

6. Возмещается сумма излишне уплаченного/удержанного подоходного налога в общем
размере

леев.

7. Перечисляется в счет погашения задолженностей зарегистрированных по налогу / будущих
налоговых обязательств
Код ECO
Код ECO

в размере
в размере

;
.

Код ECO

в размере

8. Решение сообщается налогоплательщику.
В соответствии с положениями ст.268-269 Налогового кодекса, решение может быть
обжаловано в течение 30 дней со дня обращения в Государственную налоговую службу, мун.
Кишинэу, ул. Константина Танасе, 9
(должность лица, которое вынесло решение)

(Имя, фамилия)

(подпись)

;

Anexa nr.6.31
modelul-tip al actului de control
(restituire)
(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)

“___” ____________ 20 __

ACT

nr. 0 – 000000

Subsemnatul (ții) ____________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția persoanei care a efectuat controlul)

în
baza
deciziei
privind
iniţierea
controlului
nr.___
din
_______,
am
la_____________________________________________________________________________,

efectuat

(numele, prenumele persoanei fizice )

IDNP _____________, domiciliat (ă)
un control cameral prin metoda verificării tematice
în conformitate cu prevederile art. 215 şi 221 din Codul fiscal, în scopul examinării cererii contribuabilului, (nr.
din
20 ), privind restituirea supraplăţii impozitului pe venit achitat/reținut în plus conform art.176 din
Titlul V “Administrare Fiscală” al Codului fiscal.
Perioada supusă controlului: de la _________ până la _________.
Durata controlului: de la _________ până la _________.
Controlul a fost efectuat cu /fără prezența contribuabilului______________________.
(numele, prenumele)

Capitolul I. Prin control s-a constatat:
Pentru perioada anului
, contribuabilul
a prezentat declarația privind impozitul
pe venit la data de
. Din datele disponibile din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat
și/sau a informațiilor deținute/prezentate la cerere, s-au constatat următoarele:
Venit
anual
Perioada

A/___

Suma scutirilor anuale
art. 33, art. 34, art. 35 CF
Total Pers.
Soţ.
Pers.
(lei)
(P,
(S, Sm) întreţi
Pm)
nute (N,
Nm)

Suma
ded.
conform
art. 36
CF

Suma
venitului
impozabil

Suma
Suma
impozitul impozitului
calculat reţinut,
achitat

Suma
obligaţiei
spre plată
sau
rambursare
(-/+)

Conform datelor SFS
Conform declaraţiei
depuse
Conform verificării
Nr
Activul de capital
d/o

Idicatori

Nr.
d/o

Data
efectuării
operațiunii

Suma
încasată

Baza valorică ajustată

Suma
Creștere de
facilităților capital

Pierdere de
capital

Suma

Creștere de capital recunoscută
Suma impozabilă a creșterii de capital
Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)

Confirmarea documentară a venitului declarat (încasat)

Denumirea documentului

Nr

Denumirea documentului

*Notă: Tabelul dat se va include în actul de control în cazul în care în perioada fiscală a fost
determinată înstrăinări cu activel de capital.

Conform art. 83 alin. (5) din titlul II al Codului fiscal, contribuabilul
a depus declaraţia
cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală a anului
indicând impozit pe venit reținut/achitat
în plus în mărime totală de
lei.
Pentru perioada anului
, contribuabilul
a prezentat declarația privind impozitul
pe venit la data de
. Din datele disponibile din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat și/sau a
informațiilor deținute/prezentate la cerere, s-au constatat următoarele:
Venit
anual
Perioada

A/___

Suma scutirilor anuale
art. 33, art. 34, art. 35 CF
Total Pers.
Soţ.
Pers.
(lei)
(P,
(S, Sm) întreţi
Pm)
nute (N,
Nm)

Suma
ded.
conform
art. 36
CF

Suma
venitului
impozabil

Suma
Suma
Impozitul impozitului
calculat reţinut,
achitat

Suma
obligaţiei
spre plată
sau
rambursare
(-/+)

Conform datelor SFS
Conform declaraţiei
depuse
Conform verificării

*Notă: Tabelul dat se va include în actul de control în cazul în care în perioada fiscală nu au fost
determinate înstrăinări cu activel de capital.
Conform art. 83 alin. (5) din titlul II al Codului fiscal, contribuabilul
cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală a anului
reținut/achitat în plus în mărime totală de
lei.

-

-

a depus declaraţia
indicând impozit pe venit

(*Notă: În dependență de situație urmează a fi descrise următoarele cazuri pasibile
Pentru perioadele anului
, altele decât cele supuse controlului
contribuabilul
______
nu a avut obligația de a prezenta declarațiile privind impozitul pe venit.
Conform datelor disponibile din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul
________ înregistrează/ nu înregistrează restanță la BPN. În cazul înregistrării restanței, se va
menționa Codul ECO și suma.
Alte situații care contribuie la determinarea impozitului pe venit achitat/reținut în plus.)

Capitolul II. Concluzii și propuneri
În baza datelor efectiv stabilite prin verificare, se confirmă suma impozitului pe venit achitat/reţinut în
plus, în sumă totală de
lei.
Anul/__________ în mărime de
Anul/__________ în mărime de

lei.
lei.

Se propune spre restituire suma impozitului pe venit achitat/reţinut în plus în mărime totală de
lei.
Anul/
Anul/

în mărime de
în mărime de

lei.
lei.

Se propune transferarea în contul stingerii restanțelor înregistrate la impozitul/obligațiilor fiscale
viitoare, în mărime de
lei.
Anexe la act:
1. Cererea privind restituirea impozitului pe venit;
2. Fişa contului personal generalizat, fișa contului detaliat;

3.
.
Toate documentele anexate sunt parte componentă la actul de control.

Conform prevederilor art. 216 alin.(8) din Codul fiscal, sunteți obligați de a semna actul de control.
Iar în caz de dezacord cu faptele expuse în act, sunteţi obligaţi să prezentaţi în scris, în termen de 15 zile
calendaristice argumentarea dezacordului, anexând actele de rigoare.
Actul s-a întocmit în 2 exemplare.
Inspector
Contribuabilul (reprezentantul acestuia)
Exemplarul 2 al prezentului act am primit:

(semnătura)
(semnătura)
(data)

(semnătura)

*Sunt de acord cu rezultatele controlului și solicit examinarea cazului de încălcare fiscală în absența, cu
emiterea deciziei, fără respectarea termenului de prezentare a dezacordului prevăzut la art. 216 alin. (8) din Codul fiscal
de 15 zile calendaristice, în conformitate cu prevederile art. 246 alin. (2 1) din Codul fiscal
________________________

Anexa nr. 6.32
Serviciul Fiscal de Stat/Государственная Налоговая Cлужба
________________________
(denumirea subdiviziunii/ наименование подразделения)

DECLARAȚIA-CERERE/ ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗАЯВЛЕНИЕ
privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune,
arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare/
о регистрации договора передачи во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду,
узуфрукт, суперфиций) недвижимой собственности

Contribuabilul (Proprietar)/
Налогоплательщик (Владелец)
________________________________________________________________________________,
(numele, prenumele persoanei fizice/ фамилия, имя физического лица)

domiciliat/ă în localitatea/ _____________________, raionul/ ___________________,
проживающий/ая в населенный пункте

район

str./ ______________________________, nr./_____________________________, ap./ _______.
ул.

№

кв.

codul fiscal (IDNP)/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
фискальный код (IDNP)

tel. de contact ____/___/___/ ___/___/____/___/___/,e-mail ___________________________,
контактный телефон

Reprezentantul/
Представитель

____________________________________________________________________________,
(numele, prenumele persoanei fizice/ фамилия, имя физического лица)

domiciliat/ă în localitatea/ _____________________, raionul/ ___________________,
проживающий/ая в населенный пункте

район

str. ______________________________, nr._____________________________, ap. _______.
ул.
№
кв.
codul fiscal (IDNP)__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
фискальный код (IDNP)

tel. de contact/ ____/___/___/ ___/___/____/___/___/,e-mail ___________________________,
контактный телефон

solicit înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat după cum
urmează:/
прошу зарегистрировать договор передачи во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду,
узуфрукт, суперфиций) недвижимой собственности в подразделение Государственной Налоговой Службы
следующим образом:

data contractului/

, codul cadastral/

дата договора

,

кадастровый код

raionul/

,localitatea unde este amplasat bunul imobil/

,

населенный район____________________ пункт, где расположен объект недвижимого имущества

str./

, nr./

, ap./

№

кв.

ул.

,

categoria bunului imobil/:
категория объекта недвижимого имущества
locativ (apartamente);
garaj (construcție);
жилой (квартиры)

locativ (construcție);
жилой (строение)

locativ (teren);

гараж (строительство)

pomicol(teren);

garaj (teren);
гараж (участок)

comerciale(household);

садоводческий (участок) коммерческий (household)

garaje (household);
гаражи (household)

pomicol(construcții);

comerciale (teren) ;

agricol(edificii);

сельскохозяйственный(сооружение)

agricol(încăperi);

коммерческий (участок) сельскохозяйственный(помещение)

comerciale(edificii);

agricol(construcții;)

жилой (участок)

садоводческий (строительство)

agricol(teren);

коммерческий (сооружения)

comercial(construcție);

сельскохозяйственный (участок)

сельскохозяйственный (строительстве)

casa individuală de locuit;

коммерческии (строительство)

индивидуальный жилой дом

numele, prenumele locatarului/arendaşului __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
фамилия, имя нанимателя/арендатора

codul fiscal al locatarului/arendașului (IDNP)/ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
фискальный код нанимателя/арендатора (IDNP)

valoarea contractului pentru perioada de referinţă (zi/lună/an)/ ____________, valuta/___________,
стоимость договора за отчетный период (день/месяц/год)

valoarea lunară a contractului/
ежемесячная сумма договора

валюта

, valuta/

,

валюта

valoarea contractuală în MDL conform cursului BNM la data înregistrării/

,

договорная стоймость в MDL по курсу НБМ на дату регистрации

valabilitatea contractului/

.

срок действия договора

„nu este întocmit contract în scris de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie)”/ „не составлен договор в письменном виде передачи во владение и/или пользование (в
имущественный наем, аренду, узуфрукт, суперфиций)” .

Declaraţia este întocmită pe propria răspundere a contribuabilului (locator/arendator).
Declar că informațiile prezentate sunt veridice/
Декларация
представлена
под
собственную
ответственность
нанимателя/арендатора).
Я заявляю, что представленные сведения являются достоверными.

налогоплательщика

_______________________________
numele, prenumele/фамилия, имя

_______________________________

.
data/дата

semnătura/подпись

Dacă contractul de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a
proprietății imobiliare a fost reziliat, contribuabilul (locatorul/arendator) este obligat în termen de 3 zile să
depună Declarația privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune,
arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare, la DDF.
Если договор о передаче во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт, суперфиций
) недвижимой собственности был расторгнут, налогоплательщик (наниматель/арендатор) обязан в 3-дневный
срок подать Заявление о расторжении договора передачи во владение и/или пользование (в имущественный наем,
аренду,узуфрукт, суперфиций) недвижимой собственности, в УНО.

___________________________________________________
numele, prenumele inspectorului fiscal responsabil/
фамилия, имя ответственного налогового инспектора

_____________________________
semnătura/подпись

Anexa nr. 6.33

Serviciul Fiscal de Stat/Государственная Налоговая Cлужба
________________________
(denumirea subdiviziunii/ наименование подразделения)

CONFIRMARE/ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie) a proprietăților imobiliare/
о регистрации договора передачи во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду,
узуфрукт, суперфиций)) недвижимость

.

.
(numărul/номер)

(ziua/luna/anul/день/месяц/год)

Contribuabilul/ ____________________________________________________________________________,
Налогоплательщик
(numele, prenumele persoanei fizice/ фамилия, имя физического лица)
codul fiscal (IDNP)__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
фискальный код (IDNP)

s-a acceptat cererea de înregistrare a contractului de transmitere posesie şi/sau în folosinţă (locațiune arendă,
uzufruct, superficie) după cum urmează/ было принято заявление на регистрацию договора имущественного
найма (аренды, узуфрукта, суперфиций) ) следующим образом:

data contractului/

, codul cadastral/

дата договора

кадастровый код

,

raionul/
,localitatea unde este amplasat bunul imobil/
населенный район____________________ пункт, где расположен объект недвижимого
имущества

,

str.

, nr.

, ap.

,

ул.

№

кв.

categoria bunului imobil

,

категория объекта недвижимого имущества

numele, prenumele locatarului/arendaşului __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
фамилия, имя нанимателя/арендатора

codul fiscal al locatarului/arendașului (IDNP) __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
фискальный код нанимателя/арендатора (IDNP)

valoarea contractului pentru perioada de referinţă (zi/lună/an)/ ____________, valuta/___________,
стоимость договора за отчетный период (день/месяц/год)

валюта

valoarea contractului în MDL conform cursului BNM la data înregistrării

,

договорная стоймость в MDL по курсу НБМ на дату регистрации

suma impozitului

,

сумма налога

valabilitatea contractului

.

срок действия договора
___________________________________________________
numele, prenumele inspectorului fiscal responsabil/
фамилия, имя ответственного налогового инспектора

_____________________________
semnătura/подпись

Anexa nr. 6.34

Notă
privind cuantumul impozitului lunar din suma contractului care urmează a fi plătit

Date generale:
Nr.
Cererii

Data cererii

Denumirea

Codul fiscal al
contribuabilului (IDNP)

Nume Prenume

Date privind achitarea lunară a impozitului:
Data contractului

Nr.
tranșă

Termenul
de achitare

Valabilitatea contractului

Valoarea
contractului
pentru
perioada de
referință
(zi/lună/an)

Valuta

Codul IBAN

Valoarea lunară a
contractului*

Suma lunară a
impozitului pe
venit*

1
2
3
4....
|*În cazul contractului în valută, valoarea contractului și suma impozitului în prima tranșă se indică în MDL. Pentru tranșele
ulterioare se indică valoarea contractelor și suma obligației aferentă impozitului în valută. Determinarea și achitarea
impozitului, în MDL conform cursului BNM la data apariției obligației fiscale.

Anexa nr.6.35

Recipisa
privind refuzul înregistrării Declarației-Cerere
Serviciul Fiscal de Stat vă informează că Declarația-Cererea Dvs. nu a fost înregistrată.
Contribuabil

Codul fiscal (IDNP)

Numele prenumele

Date generale

Nr. cererii

Motivul respingerii

Denumirea

Data solicitării

Ora solicitării

Anexa nr. 6.36
Serviciul Fiscal de Stat/Государственная Налоговая Cлужба
________________________
(denumirea subdiviziunii/ наименование подразделения)

DECLARAȚIA/ ДЕКЛАРАЦИЯ
privind rezoluțiunea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune,
arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare
о расторжении договора передачи во владение и / или в пользование (аренда, аренда,
пользование, суперфиций) недвижимости
.
(ziua/luna/anul/день/месяц/год)

.
(numărul/номер)

Contribuabilul/ ____________________________________________________________________________,
Налогоплательщик
(numele, prenumele persoanei fizice/ фамилия, имя физического лица)
codul fiscal (IDNP)__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
фискальный код (IDNP)

declar că contractul de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct,
superficie) a proprietății imobiliare, înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat conform Confirmării
privind înregistrarea contractelor de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie ) a proprietăților imobiliare nr.
din
, a fost
reziliat la data de
__________________.
заявляю, что договор о передаче во владение и/или пользование (в имущественный наем,
аренду, узуфрукт, суперфиций) недвижимой собственности, зарегистрированных в
Государственной Налоговой Службе согласно Подтверждения о регистрации договора о
передаче во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт,
суперфиций)) недвижимости №.____от_____________ , был расторгнут на слейдуйщию дату
_______________.
Declaraţia este întocmită pe propria răspundere a contribuabilului (locator/arendator).
Declar că informațiile prezentate sânt veridice/
Декларация заполнена под собственную ответственность налогоплательщика
(нанимателя/арендатора).
Я заявляю, что представленные сведения являются достоверными.

___________________________
numele, prenumele/фамилия, имя
_____________________________
semnătura/подпись
___________________________________________________
numele, prenumele inspectorului fiscal responsabil/
фамилия, имя ответственного налогового инспектора

.
data/дата
_____________________________
semnătura/подпись

Anexa nr. 6.37

REGISTRU
privind evidența contractelor de transmitere în folosință a proprietății imobiliare de către persoanele fizice

Nr. de
înregistrare

Data
înregistrării

Date despre
locator (nume,
prenume)

Codul fiscal al
locatorului

Data transmiterii în
folosință și/sau
posesie a proprietății
imobiliare și
termenul

Suprafața dată
în posesie
şi/sau în
folosinţă

Valoarea lunară a
contractului

Suma lunară a
impozitului

Data încetării
locațiunii

Nr.
dosarului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anexa nr. 6.38

ANTET SFS

___” ____________20___ Nr.___________
___________________
adresant
___________________
adresa
Stimate conducător APLP,
Dezvoltarea economică și prosperă a țării depind nemijlocit de contribuția și responsabilitatea fiecăruia
dintre noi. Potrivit prevederilor art.18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile obținute de către persoanele fizice din
transmiterea în chirie (arendă) a proprietății sunt stabilite ca surse de venit impozabile.
Astfel, persoanele fizice, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător și transmit în posesie și/sau în
folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, urmează ca în termen de 7 zile de la
data încheierii contractului, să îl înregistreze la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat indiferent de raza de
deservire a contribuabilului, precum și să achite impozit în mărime de 7% din valoarea contractului.
În vederea asigurării unei interacțiuni bazate pe respectarea unor angajamente reciproce, precum și în
baza art.134 alin. (1) pct. 2) din Codul fiscal, contăm pe aportul Dvs. prin prezentarea informației disponibile
privind bunurile imobile transmise în locațiune din blocurile locative pe care le administrați.
În acest sens, solicităm respectuos prezentarea informației de care dispuneți la zi la adresa
______________________, Direcției deservire fiscală _____, cu următorul conținut:
1. Numele, Prenumele locatorului, IDNP.
2. Adresa imobilului transmis în locațiune.
3. Numele, Prenumele locatarului.
4. Suma încasată (în cazul în care dispuneți de informație).
5. Perioada aflării în locațiune (în cazul în care dispuneți de informație).
În speranța unei colaborări prodigioase, Serviciul Fiscal de Stat este la dispoziția Dvs. cu orice
informație suplimentară.
Cu respect,

Şef al Direcției
Executor:______________
Telefon:_____________

(semnătura)

Numele, prenumele

Anexa nr.6.39
(modelul-tip al Listei proprietăților imobiliare identificate ca posibil transmise în locațiune, arendă, uzufruct, comodat, superficie)

Lista proprietăților imobiliare identificate ca posibil transmise în în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie)
*Informația disponibilă la
situația din
___________________
N/
O

1

DGA
F

2

DDF

3

Adresa
bunului
imobil

IDNP
proprietar

Nume,
prenume
proprietar

4

5

6

*Viza de
domiciliu

*Sursa
includerii

7

8*

*Data
includerii

9

*Măsuri de
confirmare
și
conformare

10*

1
*Soldul inițial constituie informația totală deținută la zi
8*

10*

11*

1

informație parvenită de la ambasade, consulate

2

informație parvenită de la inspectoratele de poliție

3

informație parvenită de la administrația CCL, APLP, ACC, CCG, ÎMFGL, Primării, ÎP, Case departamentale

4

informație parvenită de la agenții imobiliare

5

informație parvenită de la platforme de anunțuri 999.md, makler.md, etc.

6

informație parvenită de la Biroul de migrație și azil

7

informație parvenită de la persoane terțe (vecini, alte persoane ce dețin informație)

8

informație parvenită de la alte surse

1

explicația locatorului

2

explicația locatarului

3

explicația vecinilor

4

explicația administratorilor CCL, APLP, ACC, CCG, ÎMFGL

5

Raportul vizitei fiscale

confirmă/infirmă

11

*Informație
aferent
excluderii

data

temei

12

13

*Data
înregistrării
contractului
de
locațiune
14

*Informație
despre
Actul de
control

*Sumele calculate
suplimentar la BPN

Nr.

Data

Plăți
de
bază

Penalități

Amenzi

15

16

17

18

19

Anexa nr. 6.40

ANTET SFS
„_____” ___________ 20____ nr. ____________

RAPORTUL VIZITEI FISCALE
nr. _______ din ______
Subsemnații, ________ și _______- inspectori ai Secției deservirea persoanelor fizice din cadrul
Direcției deservire fiscală _______ al Direcției generale deservire fiscală, în temeiul Delegării de inițiere a
vizitei fiscale. nr. ____________ din ___________, am efectuat vizită fiscală consultativă la imobilul amplasat
pe adresa – or._________ , str. ________ , nr.___ , ap.___ cu scopul verificării transmiterii în posesie și/sau
folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare, gradului de conformare fiscală
benevolă și respectarea legislației fiscale.

I. Rezultatul vizitei:
Conform generalizării datelor din Sistemul Informațional al Agenției Relații Funciare și
Cadastru a Republicii Moldova privind înscrierile înregistrate pe bunurile imobile amplasate în or.
______________ , str. ________ , nr.___ , ap.___ precum și informații obținute de la persoane fizice
terțe pe proprie răspundere, s-au constatat următoarele:

Descrierea bunului
imobil

Rezultatul vizitei fiscale

(Se va indica nr. apartament/casă,
suprafață, alte detalii despre
imobil.)

II. Concluzii şi propuneri
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Inspector
Inspector

________________
_________________

Anexa nr.6.41

Antetul SFS

Nr._________________

„______” ______________________ 20____

Notificare
Stimate domn/doamnă ____________________________________
În conformitate cu prevederile art.134 alin(14) și art.226 din Codul fiscal, în scopul
determinării obligației fiscale, sunteți invitat(ă) pe data de ___________________________ 20____ la
sediul Direcției ______________________________________________________ amplasat pe adresa
________________________________________________________________________________________________________,
pentru a Vă aduce la cunoștință aspecte ce țin de transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă
(locațiune, arendă, uzufruct, superficie) (prezentarea documentelor, informațiilor, depunerea
mărturiilor).

Cu respect,

Șef DDF

_________________________

Anexa nr.6.42
„Fii informat – achită impozitul pe venit din transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare”
Stimate contribuabil,
Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă cetățenii, persoane fizice, care transmit în locațiune bunuri imobile să se
conformeze achitând impozitul în mărime de 7 % din valoarea lunară a contractului.
Cetățenii care transmit în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) bunuri
imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de șapte zile de la data încheierii
contractului la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), indiferent de locul
de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator/arendator) sau locul amplasării bunului imobil.
Acest impozit se achită lunar cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de
Stat.
Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct,
superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii
în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
Față de persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, Serviciul Fiscal de Stat este în
drept să estimeze venitul prin metode și din surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 și art.225 din
Codul fiscal, cu aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.
Pentru informații suplimentare, rugăm să Vă adresați la numărul de telefon 080001525, apel gratuit, sau
la Direcția deservire fiscală locală.
* prevederile date nu se aplică față de contractele de locațiune, încheiate cu persoanele juridice.

«Будь информированным - оплати налог с доходов от сдачи
недвижимости в имущественный найм»
Уважаемый налогоплательщик,
Государственная налоговая служба призывает граждан, физических лиц, сдающих в
имущественный наем недвижимость, соблюдать налоговое законодательство и оплачивать налог в
размере 7 процентов месячной стоимости договора.
Граждане, сдающие во владение и/или пользование (в имущественный найм, аренду, узуфрукт,
суперфиций) недвижимое имущество, обязаны в семидневный срок со дня заключения договора
зарегистрировать договор аренды в подразделении Государственной налоговой службы (Управление
налогового обслуживания), независимо от места жительства (проживания) налогоплательщика
(наймодателя/арендатора) или места нахождения объекта недвижимости.
Уплата этого налога осуществляется ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца в
установленном Государственной налоговой службой порядке
Если недвижимая собственность была сдана во владение и/или пользование (имущественный
наем, аренда, узуфрукт, суперфиций) после 25-го числа, сроком уплаты в этом месяце будет 25-е число
месяца, следующего за месяцем передачи недвижимости во владение и/или пользование
К гражданам, нарушающих требования налогового законодательства, могут быть применены
штрафные санкции и исчисление дохода с использованием косвенных методов и источников в
соответствии со ст.189 г ст.225 Налогового кодекса.
Для получения более подробной информации, просим позвонить по телефону 080001525 (звонок
бесплатный), или обратиться в территориальное Управление налогового обслуживания.
* Эти положения не применяются к договорам имущественного найма с юридическими лицами.

Anexa nr.6.43

Șefului DDF_______________
NOTA RAPORT
nr. ______ din ______

Subsemnatul, ________ și _______- inspector al Secției deservirea persoanelor fizice din cadrul
Direcției deservire fiscală _______ al Direcției generale deservire fiscală, în temeiul informației
recepționate de la _______ la data de ____, în scopul verificării transmiterii în posesie și/sau folosință
(locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare amplasate pe adresa
mun./or.__________ str.___________nr.____ ap._____ , a întreprins următoarele măsuri:
1. Informația aferentă vizitelor fiscale efectuate_- _________________________________________
________________________________________________________________________________
(Se va indica nr. și data delegării în vizită fiscală și nr. și data rapoartelor de efectuare a vizitelor fiscale)

2. Informația aferentă vizitelor fiscale efectuate cu suportul IGP - ____________________________
________________________________________________________________________________
(Se va indica nr. și data vizitei fiscale efectuate cu suportul IGP)

3. Informația aferentă imposibilității solicitării mărturiilor de la persoanele terțe, vecini , administrator
al blocului, alte persoane care ar dispune de informație_____________________________________
(Expunerea succintă a imposibilității solicitării mărturiilor)

4. Informația aferentă verificării repetate a adresei menționate mai sus_________________________
(Se va indica data ieșirii/lor repetate la fața locului )

5. Informația aferentă citării pentru prezentare persoanei la sediul SFS_________________________
(Nr., seria, data citației/lor și informația aferentă restituirii avizului cu mențiuni despre imposibilitatea înmânării acestuia/ora)

6. Informația aferentă invitării la sediul SFS a persoanelor fizice proprietari, inclusiv telefonic______
(Se va indica nr. telefon constatat și format, nr. și data notificării/lor remisă/e precum și informația privind remiterea notificărilor și la alte adrese
ale imobilului/lelor deținute de către locator)

7. Informația aferentă discuțiile/ședintelor_______________________________________________
(Se va descrie succint data petrecerii acestora și dacă au fost înmânate pliante informative conform modelului stabilit)

8. Informația aferentă întreprinderii altor măsuri __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Inspector

________________

Anexa nr.6.44
(modelul-tip al Informației aferente neconfirmării transmiterii proprietăților imobiliare identificate ca posibil transmise în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă,
uzufruct, superficie)

Informația aferentă neconfirmării transmiterii proprietăților imobiliare identificate ca posibil transmise în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune,
arendă, uzufruct, superficie)
*Informația disponibilă la situația din ___________________
N/O

1

DGAF

2

DDF

3

*Viza de domiciliu
Adresa bunului
imobil

IDNP proprietar

4

5

Nume, prenume
proprietar
6

7

*Sursa
includerii

8*

1
*Soldul inițial constituie informația totală deținută la zi
8*

1

informație parvenită de la ambasade, consulate

2

informație parvenită de la inspectoratele de poliție

3

informație parvenită de la administrația CCL, APLP, ACC, CCG, ÎMFGL, Primării, ÎP, Case departamentale

4

informație parvenită de la agenții imobiliare

5

informație parvenită de la platforme de anunțuri 999.md, makler.md, etc.

6

informație parvenită de la Biroul de migrație și azil

7

informație parvenită de la persoane terțe (vecini, alte persoane ce dețin informație)

8

informație parvenită de la alte surse

*Data
includerii

9

*Informație aferent excluderii

data

temei

10

11

Anexa nr.6.45

Antetul SFS
nr. ____ din „______ ” ____________ 20____

cet. ___________________
Domiciliat _______________

Stimate contribuabil,
Serviciul Fiscal de Stat în scopul conformării benevole și generării unei culturi exprimate în
respectarea voluntară a obligațiilor fiscale îndeamnă persoanele fizice ce transmit bunuri imobiliare în
locațiune/arendă să se conformeze la prevederile legislației fiscale.
Astfel, impozitul în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului obținute urmează a fi achitat
lunar cel târziu la data de 25 a lunii în curs, sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după
data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în
posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu
poștal al Republicii Moldova.
Prin urmare, Vă invităm pe data de ________________ la adresa _______________________________________, str.
________________________ pentru a Vă aduce la cunoștință subiectul dat și a Vă acorda ajutor în scopul
conformării voluntare la legislația fiscală a Republicii Moldova în partea ce ține de achitarea impozitelor.
Cu respect,

Șef DDF

Ex._______
Tel. _______

______________

Anexa nr.6.46
(modelul-tip al actului de control)
Subsemnatul (ții) _______________ al Secţiei deservire persoane fizice din cadrul Direcţiei
deservire fiscală _________ a Direcţiei generale deservire fiscală, în baza deciziei privind iniţierea
controlului fiscal nr. _____ din_______, am efectuat un control fiscal la faţa locului (cameral) prin
metoda verificării tematice cu privire la obligativitatea înregistrării contractului de transmitere în
posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) și corectitudinea achitării
impozitului pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietății
imobiliare amplasată în mun./or. ________, str.____________ ap. ______ de către
cet.____________, IDNP _____________.
Controlul a durat de la _________până la _________şi a cuprins perioada/ele fiscală/e
____________.
Controlul a fost efectuat în baza informației din SIA al SFS și cu/fără documentele confirmative
prezentate, în/fară prezenţa şi cu/fără acordul persoanei-fizice cet. ___________.
Capitolul I. Aspecte generale
Persoana fizică __________, IDNP __________ are viza de reşedinţă în mun./or.________,
str. ________ ap. _________.
Conform informației disponibile în SIA al SFS, persoana fizică __________ deține
proprietate/ți imobiliară/e amplasată/e în mun./or. ________, str.____________ ap. ______.

Capitolul II. Constatări în rezultatul controlului

Persoana fizică ____________, IDNP __________, a fost citată la DDF/conformat2
______________ la data de __, prin citaţia seria __ nr. _______ din _________, transmisă prin oficiul
poştal cu aviz recomandat nr. __ din__________. Avizul a fost returnat la data de ________ cu
menţiunea _________.2
Conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoanele fizice, care nu
desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliara, achită impozitul în mărime de 7%
(până la 01.01.2017 – 5%) din valoarea contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen
de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea
Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sunt deservite. Acest impozit se achită lunar cel târziu la data
de 2 a lunii în curs, sau în avans.
Contrar prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal și Ordinul SFS nr. 622 din 13 noiembrie
2018 privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, cet.
_________ nu a prezentat şi nu a înregistrat în modul stabilit contractul de locaţiune la subdiviziunea
Serviciului Fiscal de Stat în raza căreia este deservită.
În baza contractului de locațiune nr. _____ din ______, începând cu _______ persoana
fizica________, urma să achite lunar la buget impozitul din darea în locaţiune:

2
2

Va fi indicat după caz.
Se va indica în cazul în care persoana fizică a fost conformată

Nr.
ord.

Perioada fiscală

Suma
conform
contractului
(euro/dolar
SUA)

Cursul BNM la
1 euro/dolar
SUA la data
care urma sa
fie achitarea

Suma
conform
contractului
(lei)
(rd.2 x rd.3)

2

3

4

1
_____2016 –_____ 2016
_____2017 – _____ 2017

1.
2.
3.

Suma impozitului
ce urma sa fie
achitat (7%),
Până la 01.01.2017
(5%)
(rd.4x%)
5

TOTAL
* Notă: Coloana 2 și 3 nu se completează în cazul în care plata pentru locațiunea proprietății imobiliare este în lei,
conform contractului.

În baza contractului de locaţiune nr. _____ din ______, persoana fizica _______ a obţinut venit
în sumă de _____ Lei/Euro/Dolar SUA lunar, echivalentul în valută naţională a ________ Lei, pentru
perioada/ele _____________ din darea in locaţiune a proprietăţii imobiliare situată în mun./or.
________, str. _______ ap. ________
Suma totală a impozitului pe venit ce urma sa fie achitat de către persoana fizica în perioada
sus menţionată constituie ______ lei.
Neachitarea la buget în termenii stabiliţi a impozitului aferent veniturilor din transmiterea în locaţiune,
atrage după sine aplicarea majorării de întârziere (penalității) conform prevederilor alin. (2) art. 228 din Codul
fiscal.
Impozit calculat
suplimentar

Perioada
fiscală

Termenul
de plată

2

1

Suma
impozitului
neplătit

Suma
stabilită
spre
plată

Supraplata

3

4

(rd.3 – rd.4)

5

Mărimea
majorării
de
întârziere
pentru o
zi (%)

6

Perioada pentru
care se calculează
majorare de
întârziere

De la

Până la

7

8

Nr. de
zile

Suma
majorării
de
întârziere
(rd.5 x rd.6
x rd.9)

9

10

Total

*Notă: În cazul în care calculul obligațiilor fiscale se va efectua pentru o perioada mai mare de timp, acesta
poate fi efectuat într-un tabel separat, anexă la actul de control, care va fi parte componentă a actului de control

Concluzii şi propuneri:
În rezultatul controlului efectuat la sediul la faţa locului (cameral) prin metoda verificării
tematice cu privire la înregistrarea contractului de locațiune/arendă/uzufruct, superficie și
corectitudinea achitării impozitului pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă
a proprietății imobiliare amplasate în mun./or. ________, str.____________ ap. ______ de către
cet.____________, IDNP _____________ s-au stabilit următoarele:
1. Neînregistrarea în termenul stabilit a contractului de locaţiune nr. ________ din ________
la Serviciul Fiscal de Stat.
2. Neachitarea în termenul prevăzut de lege a impozitului pe venit în mărime de 7% (până la
01.01.2017 – 5%) din valoarea contractului de la darea în locaţiune a proprietăţii imobiliare,
ceea ce constituie ________ lei;

Anexe:
1.
2.
3.
4.

Contractul de locațiune nr. ________ din _________, _____ file;
Copia buletinului de identitate a cet. ________;
Explicația cet __________, ______ file
Alte documente anexate _________ file.
Documentele anexate sunt parte integrantă la prezentul act de control.

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. h) şi art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, sunteți obligat de a
semna actul de control fiscal, chiar şi în cazul dezacordului. În caz de dezacord cu faptele expuse în act,
în termen de până la 15 zile calendaristice sunteţi obligat să prezentaţi în scris argumentarea
dezacordului, anexând actele corespunzătoare.

Prezentul act este întocmit în două exemplare

Funcționarul fiscal al DDF

____________
(funcția)

Contribuabilul (reprezentantul acestuia)

Un exemplar de act a primit:

________________ ____________
(semnătura)

(numele, prenumele)

_______________ ____________
(semnătura)
(numele, prenumele)
___________
(data)

Sunt de acord cu rezultatele controlului și solicit examinarea
cazului de încălcare a legislației cu emiterea deciziei în lipsa mea și
fără respectarea termenului de prezentare a dezacordului prevăzut
de art. 216 alin. (8) de 15 zile calendaristice, în conformitate
cu prevederile art. 246 alin. (21) din Codul fiscal* ___________
(data)

_______________
(semnătura)

_______________
(semnătura)

______________________
*Contribuabilul va semna această mențiune doar în cazul în care este de acord cu rezultatele controlului.
Dacă aceasta nu este de acord cu rezultatele controlului, nu va semna mențiunea dată

Anexa nr.6.47
Modelul-tip al deciziei

ANTET SFS

DECIZIE
nr._____ din ___ ___________ 20___
asupra cazului de încălcare a legislației comisă de către
cet. _________________________ IDNP ___________
cu viza de reședință în ___________________________
Eu, _____________, şef al Direcţiei deservire fiscală _____________ din cadrul Direcţiei
generale deservire fiscală, în prezența ____________, cu (fără) participarea cet.__________, citat
prin citaţia seria ___, nr. ______ din ________, recepţionată la data de _______, am examinat actul
de control nr.______ din ________, întocmit în rezultatul controlului fiscal la faţa locului (cameral)*
prin metoda verificării tematice, efectuat de către __________ la cetățeanul nominalizat și dezacordul
prezentat f.nr. /nr. _____la data de _______şi am constatat:
I. Încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), art. 901 alin. (34) din Codul fiscal şi Ordinului
SFS nr. 622 din 13 noiembrie 2018 privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin.
(34) din Codul fiscal, prin neînregistrarea (sau înregistrarea tardivă)* de către persoana fizică locator
a contractului de locațiune/arendă/uzufruct, superficie** a proprietății imobiliare la Serviciul Fiscal
de Stat.
Conform datelor disponibile, persoana fizică ________, din data de __________ a transmis în
locaţiune proprietatea/tăți imobiliar/e amplasată/e*** în mun./or. ______, str. ________, ap.
___________.
II. Încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. e) şi art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, prin
neachitarea în termenul stabilit a impozitului pe venit din darea în locaţiune a proprietăţii imobiliare
pentru perioada ________, din valoarea contractuală în mărime de _________.
În conformitate cu drepturile prevăzute la art. 133 alin. (2) pct. 14 și art. 241 din Codul
fiscal
D E C I D:
I. A calcula şi încasa la buget impozitul pe venit din darea în locațiune/arendă/uzufruct,
superficie a proprietății imobiliare în sumă de ___________ lei, pentru perioada _______, care
urmează a fi achitat/transferat la contul IBAN ______________;
II. A încasa la buget majorare de întârziere în sumă de ________ lei, conform prevederilor
art.228 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, pentru neachitarea în termenii stabiliţi a impozitului pe venit
din darea în locaţiune a proprietăţii imobiliare, care urmează a fi achitat/transferat la contul IBAN
_____________;
Notă: În cazul în care pentru încălcarea legislaţiei se va aplica sancțiune fiscală sub formă de
avertizare conform art.235 alin.(1¹) din Codul fiscal, compartimentul III va avea următorul cuprins:

III. A aplica pentru încălcarea legislaţiei sancțiune fiscală sub formă de avertizare conform
art.235 alin.(1¹) din Codul fiscal, fiind calificată potrivit art.231 alin. (5) din Codul fiscal ca încălcare
fiscală nesemnificativă.
IV. Conform prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, prezenta decizie urmează a fi executată
în termen de 30 zile din data pronunţării. Pentru această perioadă nu se suspendă calcularea
majorării de întârziere.
V. Conform prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru
încălcarea fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă respectă strict
următoarele condiţii:
a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge
concomitent cu acţiunile prevăzute la lit. b);
b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală,
stinge sumele impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi/sau 50% din
amenzile indicate în decizie;
c) prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei asupra cazului de încălcare
fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit. a) și b).
VI. Conform prevederilor art. 267, 268 şi 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în decurs
de 30 zile din data comunicării, la Serviciul Fiscal de Stat.

Şef al DDF

____________
(semnătura)

________________
(prenumele, numele)

Obligaţiunile, responsabilitatea şi drepturile sunt aduse la cunoştinţă şi un exemplar de decizie a primit:
” ____” ____________
_____________________
(semnătura)

* Va fi indicat după caz.
** Se va indica în dependență de ce s-a constatat
*** Se va indica în cazul constatării mai multor proprietăți
****Va fi indicată amenda după caz

Anexa nr.6.48
Anexă la Ordinul MF/ Приложение к Приказу МФ
Nr. / № 138 din/ от 31.10.2016

Serviciul Fiscal de Stat
Государственная налоговая служба

___________________________________________________________________
Subdiviziunea SFS la care se deservește contribuabilul/ Подразделение ГНС, которое обслуживает налогоплательщика /

Date contact/ Контактные данные
Nume, prenume contribuabil/

____________________________________________

_____________________________________

Фамилия, имя налогоплательщика:

_____________________________________
Cod poştal, localitate (oraş,sat)/ Почтовый индекс, населенный пункт (город, село),

Adresa domiciliului/

_____________________________________

Адрес места жительства:

stradă, număr, apartament (casă)/ улица, номер квартиры (дома)

Avizul de plată la impozitul pe avere pentru anul 20_____
Платежное извещение о поимущественном налоге на 20___ год
Nr./ № _______

Data întocmirii/ Дата составления „___”___ 20__

Informaţia privind obiectele impunerii şi cota impozitului/Информация об объектах
налогообложения и ставке налога:
Număr
cadastral/

Adresa obiectului/
Адрес объекта

Кадастровый
номер

1

Tipul
obiectului/

Cota-parte/
Доля

Тип объекта

собственности

2

3

4

Suprafaţa
bunului în
funcţie de
cota-parte
(m2)/Площадь
объекта, исходя
из доли
собственности
(м2)
5

Baza impozabilă
Cota
în funcţie de
impozitului
cota- parte (lei)/ (%)/ Ставка
Налогооблагаемая
база, исходя из
доли
собственности
(леев)

налога (%)

6

7

…
Total/ Всего

Informația cu privire la suma impozitului calculat/Информация об исчисленной сумме налога:
Restanța/supraplata (lei) /
Задолженность/переплата (леев)
Plăţi de bază (restanţă-/
Penalitate (restanţă-/
supraplată+)/ Основные
supraplată+)/ Пеня
платежи (задолженность–/
(задолженность –/
переплата+)
переплата+)
1

Suma impozitului calculat
către plată pentru anul
20__ (lei) / Сумма
исчисленного налога к
уплате на 20__ год (леев)

Total către plată (lei)/
Всего к уплате (леев)

3

4

2

Date bancare/ Банковские данные
Plătitor/ Плательщик

______________________

Codul fiscal al plătitorului/ Фискальный код плательщика

__________

Beneficiar/Получатель

MF – Trezoreria de Stat

Codul fiscal al beneficiarului/ Фискальный код получателя

1006601000037

Prestator beneficiar/Оператор-получатель

Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

Codul IBAN al beneficiarului/ Код IBAN получателя
__________
Destinaţia plăţii/ Назначения платежа: Impozit pe avere/Поимущественный налог
___,__ lei/ леев, inclusiv penalitate/ включая пеню
Total către plată/Всего к уплате
___,__ lei/ леев

Anexa nr.6.49
(scrisoare de conformare destinată
persoanelor fizice în cazul admiterii restanțelor la impozitul pe avere)

Dlui/Dnei_________________
_____________________
(adresa)

Stimate contribuabil,
Serviciul Fiscal de Stat Vă informează că, la situația din ______________, admiteți restanță față de bugetul
public național la _____________(denumirea impozitului) clasificația economică ____________, în sumă de
__________ lei.
Suma obligației fiscale restante urmează a fi achitată la codul IBAN _________________. Achitarea poate
fi efectuată prin diverse modalități:
- în numerar la cea mai apropiată instituție financiară;
- prin intermediul terminalelor de plată sau oficiu poștal;
- on-line prin intermediul paginii oficiale a SFS (www.sfs.md), compartimentul ,,SERVICII
FISCALE”, subcompartimentul ,,Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele
fizice-cetățeni” sau Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay (www.mpay.gov.md);
- Internet Banking/aplicație mobilă al instituției financiare care Vă deservește.
În caz de imposibilitate de achitare sau pentru informații suplimentare aferent modului și condițiilor de plată
a obligației fiscale restante, nu ezitați să ne contactați la nr. de tel. _____________, sau să vizitați sediul Direcției
deservire fiscală _________________ amplasat la adresa ________________________.
Totodată, în cazul neachitării în termen de până la 15 zile din data recepționării prezentei scrisori, Serviciul
Fiscal de Stat urmează să aplice modalitățile de executare silită a obligației fiscale.

Cu respect,
Șef al DDF

Executor______________
Tel: _________________
e-mail________________

_________________

Anexa nr.6.50
APROB:
_________________________________
(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)

_________________________________
(semnătura)

_________________________________
(data)

DECIZIE
privind identificarea persoanelor fizice în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere
din alte surse informaționale de care dispun subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat,
decât cele recepționate de la Agenția Servicii Publice
nr.___________ din ____________________
În temeiul informațiilor analizate de către funcționarul fiscal responsabil de administrarea
impozitului pe avere, se acceptă recunoașterea în calitate de subiect al impunerii următoarele persoane
fizice:
Numele,
prenumele
contribuabilului

Codul
fiscal

Numărul
cadastral al
obiectului

Adresa
obiectului

Tipul
obiectului

Cota-parte
de
proprietate

Suprafața

Valoarea
estimată

1

2

3

4

5

6

7

8

....

Decizie întocmită de:
Subdiviziunea SFS _______________________________
Nume, prenume _________________________________
Funcția deținută _________________________________
Semnătura _____________________________________

Anexa nr.6.51
Șeful subdiviziunii SFS _____________________
Dlui _______________________________
CERERE
de recunoaștere în calitate de subiect al impunerii

Subsemnatul/a _______________________________ IDNP ________________________
domiciliat/ă

___________________________________________________________________,

solicit să fiu recunoscut în calitate de subiect al impunerii cu impozitul pe avere pentru bunurile
imobiliare prezentate, în temeiul documentelor _______________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

copia

cărora se anexează.
Tipul bunului imobiliar

Numărul cadastral
bunului imobiliar

Data: _______________________

al

Adresa bunului imobiliar

Suma rămasă neachitată la
situația din01.11.20____

Semnătura: _______________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIZIE
APROB:
_________________________________
(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)

_________________________________
(semnătura)

_________________________________
(data)

Dispun recunoașterea dnei/dlui ________________________________________ în calitate de
subiect al impunerii la impozitul pe avere pentru bunurile imobiliare identificate, în conformitate cu
documentele prezentate.

Anexa nr.6.52
REGISTRUL
cererilor de identificare a subiecților la impozitul pe avere
Nr.
d/o

Data
primirii
cererii

Numele,
prenumele
contribuabilului

Codul fiscal al
contribuabilului

Tipul
cererii

Nr.contractului
de
creditare/leasing
financiar

Numărul
cadastral al
bunului
imobiliar

Adresa
obiectului

Tipul
obiectului

Cota-parte
de
proprietate

Suprafața
bunului
imobiliar

Valoarea
estimată
conform datelor
cadastrale

Suma rămasă
neachitată șa
situația din
01.11.20___

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

...

Anexa nr.6.53

Stimate contribuabil!
În scopul informării și susținerii Dvs. în activitatea pe care o desfășurați, Serviciul Fiscal de Stat
informează că antreprenoriatul poate fi practicat sub următoarele forme organizatorico-juridice:
a) întreprindere individuală;
b) societate pe acţiuni;
c) societate în nume colectiv;
d) societate în comandită;
e) societate cu răspundere limitată;
f) gospodărie țărănească;
g) activitate independentă.
În cazul activităţilor de comerţ cu amănuntul/prestări servicii către populaţie, desfăşurate prin
intermediul unităţilor comerciale staționare sau staționare provizorii, unităţilor mobile, contribuabilii
urmează:
 să obţină documentele necesare (document ce atestă înregistrarea activității într-o formă
organizatorico-juridică prevăzută de legislație, notificarea privind inițierea activității de comerț,
licență, etc);
 să deţină documentele confirmative privind originea mărfii comercializate;
 să utilizeze echipamentul de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar cu
populația, în conformitate cu legislația în vigoare.
Încălcarea normelor stabilite de actele regulatorii este pasibilă aplicării sancțiunilor conform
Codului contravențional, Codului fiscal, Codului penal, etc.
În vederea evitării situațiilor de sancționare Serviciul Fiscal de Stat, Vă recomandă să desfășurați
activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
În scopul obținerii de informații suplimentare, Vă adresați la Direcția deservire fiscală
_____________ numărul de contact: ________________ (se va indicata nr. de contact și
numele, prenumele funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea contribuabilului).

Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat

0 8000 1525

(apel gratuit)

Anexa nr.6.54
Antetul SFS
PROCES-VERBAL DE OBSERVARE DIRECTĂ A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA
ADRESA:______________________________________________________
Nr. ___ din_______________
Subsemnatul(a),
_____________________________________________________,
funcționar(rii) fiscal(li) al/ai Direcţiei deservire fiscală _________________________________
din cadrul Direcţiei generale deservire fiscală, în baza delegării în vizită fiscală nr.
_____din____________,
am
efectuat
ieșire
la
fața
locului
la
adresa
_____________________________________________________________________, cu scopul
examinării respectării legislaţiei fiscale și observării directe a activității desfășurate.
Vizita fiscală a început la ora____
Vizita fiscală s-a finalizat la ora____
Rezultate:
În urma ieșirii la fața locului s-a stabilit desfășurarea ilicită a activității de întreprinzător de
către următoarele persoane (se va indica numele/prenumele persoanelor identificate/,,refuz
identificare” și locul/tipul activității desfășurate/descrierea mărfurilor comercializate):
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
... ________________________________________________________________________
Alte aspecte:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Prezentul proces-verbal este întocmit într-un exemplar.

Funcționarul(rii) fiscal(li) __________________________________________________________________________________
Numele/prenumele, funcția

______________________________

Data

__________________________________

Semnătura

Anexa nr.6.55
Antetul subdiviziunii

„____” _____________ Nr.______
Domnului / Doamnei_______________
Administrator al pieței „ __________”
Stimate Domnule/Doamnă _______________,
Conform Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 517 din 18 septembrie 1996, prevederile pct. 6 - agenţii activităţii comerciale ce
desfăşoară pe teritoriul pieţei comerţ cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice la
întreprinderile de comerţ staţionare sau cu arendarea locului de comerţ, sau în locuri speciale prin
reţeaua de comerţ ambulant sunt obligaţi să se înregistreze în prealabil, în modul stabilit.
Concomitent, conform art. 275 alin. (2) din Codul contravențional, este stabilită
răspunderea contravențională pentru :
„Admiterea de către administraţia pieţei a comercializării în piaţă a mărfurilor industriale
nealimentare şi alimentare (cu excepţia producţiei agricole) de către persoane fizice şi juridice
care nu sînt înregistrate, conform legii, în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător sau
care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială, se sancţionează cu
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
În vederea asigurării unei interacțiuni bazate pe angajamente reciproce și sarcini asumate
respectate, solicităm respectuos să asigurați accesul în piața administrată doar a
contribuabililor care activează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat recomandă să evitați cazurile de admitere a
desfășurării ilicite a activității de întreprinzător pe teritoriul pieței administrate.
Vă mulţumim pentru contribuția şi participarea activă la asigurarea respectării legislației în
entitatea administrată.
Cu respect,

Numele șefului
Şef al DDF ____________

__________________

Anexa nr.6.56
Antetul subdiviziunii
”____”__________20___ Nr. _____________
adresant
Stimate contribuabil!
Serviciul Fiscal de Stat informează că orice activitate, desfășurată de către o persoană care are
drept scop obținerea venitului, cu excepția muncii efectuate în baza acordului (contractului) de muncă,
reprezintă: activitate de întreprinzător, afacere (business).
Astfel, conform Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, orice afacere (business) este
obligatoriu a fi înregistrată până la începerea activității economice.
În acest sens, în scopul informării și susținerii Dvs. în activitatea pe care o desfășurați, Serviciul Fiscal
de Stat aduce la cunoștință că antreprenoriatul poate fi practicat sub diverse forme organizatorico-juridice
care pot fi consultate în Ghidul contribuabilului începător – aspecte fiscale de pe portalul
www.sfs.md>Persoane juridice>Ghiduri.
Totodată, persoanele fizice care desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul au
posibilitatea să se înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat ca activitate independentă fără a constitui o formă
organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat. Pentru detalii se va accesa Ghidul privind
înregistrarea/încetarea activității independente și onorarea obligațiilor fiscale de pe portalul
www.sfs.md>Persoane fizice>Ghiduri.
În cazul activităților de comerț cu amănuntul/prestări servicii către populație, desfășurate prin
intermediul unităților comerciale staționare, inclusiv staționare provizoriu sau unităților mobile,
contribuabilii urmează:
 să depună cererea la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire
îşi are adresa de domiciliu (conform domiciliului) cu cererea și documentele necesare prevăzute de
anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017;
 să dețină documentele confirmative privind proveniența mărfii comercializate;
 să utilizeze echipamentele de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar cu excepția
persoanelor ce activează în baza patentei de întreprinzător.
Eschivarea de la onorarea obligațiilor fiscale constituie o încălcare nu doar din punct de vedere
al normelor legale, ci și a celor morale, și este pasibilă sancționării, conform prevederilor Codului
fiscal, Codului contravențional și Codului penal.
În scopul asigurării unei interacțiuni bazate pe respectarea unor angajamente reciproce asumate,
Vă îndemnăm să activați în cadrul legal al Republicii Moldova, prin conformarea voluntară la
calcularea, declararea și achitarea integrală a obligațiilor fiscale.
În speranța unei conlucrări fructuoase, Serviciul Fiscal de Stat este la dispoziția Dvs. cu orice
informație suplimentară.
Pentru detalii suplimentare apelați centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat: 080001525
sau vă adresați la Direcția deservire fiscală ______, numărul de contact : 022 (...) (se va indicata nr.
de contact și numele, prenumele funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea contribuabilului).
Cu respect,

Șef Direcție

_____________
(Semnătura)

Funcționar responsabil
Tel:
E-mail:

Anexa nr.6.57
Nr. ___________din _________
cet.
___________________
Domiciliat______________
Stimate contribuabil,
În cadrul acțiunilor de control operativ în zonele cu risc sporit de desfășurare ilicită a activității de
întreprinzător s-a stabilit că Dvs. desfășurați activitate de întreprinzător (____________), în lipsa actelor
permisive, fapt pentru care ați fost sancționat în baza art. 263 alin.1 din Codul Contravențional.
În scopul preîntâmpinării cazurilor de încălcare a prevederilor legislative în vigoare, Serviciul
Fiscal de Stat informează că orice activitate, desfăşurată de către o pers oană care are drept scop
obţinerea venitului, reprezintă: activitate de întreprinzător, afacere (business).
Astfel, conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, orice afacere (business) este
obligatoriu a fi înregistrată până la începerea activităţii economice, inclusiv și cea în domeniul
transporturilor auto de călători și bagaje.
În acest sens, în scopul informării și susținerii Dvs. Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință că
activitatea în domeniul transporturilor auto de călători și bagaje poate fi practicată sub următoarele
forme organizatorico-juridice:
a) societate cu răspundere limitată;
b) societate pe acţiuni;
și alte forme organizatorico-juridice.
Totodată, activitatea în domeniul transporturilor auto de călători și bagaje este reglementată de
Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea nr.116 din 29.07.1998 și Regulamentul transporturilor
auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.854 din 28.07 .2006, care stabilesc
condițiile principale de efectuare pe teritoriul RM a transporturilor auto de călători și bagaje.
La efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, unitățile
de transport-taxi au obligațiunea să utilizeze aparatul de taxat (taximetru), eliberând plătitorilor bonurile
de casă emise de acestea.
Încălcarea normelor stabilite de actele regulatorii este pasibilă aplicării sancțiunilor conform
Codului contravențional, Codului fiscal după cum urmează:
- art.263 (1) din Codul contravențional - desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la
Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de
înregistrare declarat nevalabil se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale;
- art.263 (4) din Codul Contravențional - desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără
autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii, se sancţionează cu
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale;
- art.254 (1) din Codul Fiscal - efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de
casă şi de control existente, neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de control a bonului de casă de
valoarea sumei real încasate/primite, utilizarea maşinii de casă şi de control defectate, care constă în
neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat, utilizarea maşinii de
casă şi de control care nu este sigilată de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit, utilizarea maşinii de
casă şi de control care nu este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit) se sancţionează cu
amendă de la 5000 la 15000 de lei.;
- art.2541 (1) din CF - efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv
turistice sau în regim de taxi, fără a dispune de actul permisiv pentru acest gen de activitate (copia autorizată

a acestuia), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători
şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul în care achitarea a
fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv bon de casă emis de maşina de
casă şi de control a agenţilor transportatori, a agențiilor de vânzare a biletelor, a agențiilor turistice sau
copie a dispoziției de plată, constituie activitate ilicită, care se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000
de lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport;
- art.2541 (2) din CF – efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin
servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau
raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă
evidenţă cu preţ fixat, confecționat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al
persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi
persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje –
bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu
preţ fixat, confecționat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru
transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor) se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000
de lei aplicată agentului transportator.

Cu respect,

Șef DDF

_____________
(Semnătura)

Executor:
Tel:
E-mail:

Anexa nr.6.58
Registrul de evidență a persoanelor fizice potențiali subiecți ai impunerii cu impozit pe venit

Nr. crt.

Numele,
prenumele
persoanei

Codul
fiscal/IDNP

Data
identificării
la fața
locului că
desfășoară
ilicit
activitate

1

2

3

4

1
2
3
...

Adresa
desfășurării
activității

Tipul activității
desfășurate/mărfurile
comercializate sau
serviciile prestate

Seria și
nr. PV

Data
întocmirii
procesului
verbal

Suma
sancțiunii
aplicată

Valoarea mărfurilor
expuse spre
comercializare
(estimativ)

Mențiuni

5

6

7

8

9

10

11

Anexa nr.7.1
(anexa nr.42 la Instrucțiunea SFS aprobată prin Ordinul nr.352 din 28.09.2017))

Antet SFS
ADEVERINȚĂ

Prin prezenta, se adeverește că ____________, născut(ă) la _________________, din
nume, prenume

data, luna, anul nașterii

____________, este identificat(ă) în Registrul Fiscal de Stat cu număr de identificare (IDNP)
țara de origine

___________________, în temeiul art. 163 alin. (4) și (6) din Codul Fiscal.

Șef subdiviziune

Numele, prenumele

Informația din acest document conține date cu caracter personal și necesită a fi prelucrate în conformitate cu
Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Anexa nr.7.2

Registrul de evidență a Cererii de eliberare a certificatului de rezidență
(Forma 1-DTA17)
Nr.
crt.

Data
depunerii
cererii

Date despre solicitant
Statutul

Codul
fiscal

Date despre
beneficiar

Numele,
prenumele
/Denumire
a

Denumirea

Țara

Perioada
pentru
care se
solicită
certificatul

Data
eliberării
certificat
ului

nr.
certificat
ului

Registrul de evidență a Cererii de eliberare a certificatului privind atestarea
impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova
(Forma 2-DTA17)
Nr.
crt.

Data
depunerii
cererii

Date despre
beneficiar
Denumirea

Codul
fiscal

Date despre solicitant
Numele,
prenumele
/Denumire
a

Statutul

Țara

Perioada
pentru
care se
solicită
certificatul

Data
eliberării
certificat
ului

Tipul
certifica
tului

Anexa nr.7.3
Codurile ţărilor conform standardului RC-CE 750/2005
Cod
ţară
AF
ZA
AL
DZ
AD
AO
AI
AQ
AG
AN
SA
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BE
BZ
BJ
BY
BO
BA
BW
BF
BR
BN
BG
BI
BT
KH
CM
CA
CV
CZ
XC
CL
CN
TD
CY
CI
CO
CG
KP
KR

Denumire ţară
Afganistan
Africa de sud
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua si Barbados
Antilele Olandeze
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaidjan
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Belarus
Bolivia
Bosnia si Hertegovina
Botswana
Bourkina Fasso
Brazilia
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burundi
Buthan
Cambodgia
Camerun
Canada
Insulele Capului
Cehia
Ceuta
Chile
China
Ciad
Cipru
Coasta de Fildes
Columbia
Congo
Coreea Nord
Coreea Sud

CR
HR
CU
DK
DJ
DM
EC
EG
CH
AE
ER
EE
ET
EU
RU
PH
FI
PS
FR

GA
GM
GS
DE
GH
GI
GR
GD
GL
GE
GU
GT
GN
GW
GQ
GY
HT
HN
HK
IN
ID
MP
BM
BV
KY
CX
CC
KM
CK
FK

Costa Rica
Croatia
Cuba
Danemarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipt
Elvetia
Emiratele Arabe Unite
Eritreea
Estonia
Etiopia
Uniunea Europeană
Federatia Rusa
Filipine
Finlanda
Fisia Gaza si Ter. De Vest
Franta, inclusiv Guadelupa, Guyana
Franceza, Insulele Reunion, Martinica,
Monaco
Gabon
Gambia
Georgia Sud-Insulele Sand
Germania
Ghana
Gibraltar
Grecia
Grenada
Groenlanda
Gruzia(Georgia)
Guam
Guatemala
Guineea
Guineea Bissau
Guineea Ecuatorială
Guyana
Haiti
Honduras
HongKong
India
Indonezia
Insulele Mariane de Nord
Insulele Bermude
Insulele Bouvet
Insulele Cayman
Insulele Christmas
Insulele Cocos
Insulele Comore
Insulele Cook
Insulele Falkland

FO
FJ
HM
MV
MH
NF
PN
SH
SB
TK
TC
VI
VG
WF
JO
IR
IQ
IE
IS
IL
IT
JM
JP
KZ
KE
KG
KI
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG
MY
MW
ML
MT
GB
MA
MR
MU
YT
XL
MX
FM
MN
MS
MZ
MM

Insulele Faroe
Insulele Fiji
Insulele Heard McDonald
Insulele Maldive
Insulele Marshall
Insulele Norfolk
Insulele Pitcairn
Insulele Sf.Elena
Insulele Solomon
Insulele Tokelau
Insulele Turks/Caicos
Insulele Virgine Amr.
Insulele Virgine Britanice
Insulele Wallis si Futuna
Iordania
Iran
Irak
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Jamaica
Japonia
Kazahstan
Kenya
Kirghizgtan
Kiribati
Kuweit
Laos
Lesotho
Letonia
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Macao
Madagascar
Malaiezia
Malawi
Mali
Malta
Marea Britanie
Maroc
Mauritania
Mauritius
Mayotte(Birmania)
Melila
Mexic
Micronesia
Mongolia
Montserrat
Mozambic
Myanmar

NA
NR
NP
NI
NE
NG
NU
NO
NC
NZ
NL
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PF
PL
PT
QA
SY
CF
DO
MK
MD
ME
QM
CD
RO
RW
US
LC
SV
AS
WS
SM
ST
SN
SC
VC
SL
SG
SK
SI
SO
ES
LK
KN
PM
SD
SE
SR

Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia, inclusiv Insulele Svalb/J. Mayen
Noua Caledonie
Noua Zeelanda
Olanda
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua-Noua Guinee
Paraguay
Peru
Polinezia Franceza
Polonia
Portugalia
Qatar
R.Araba Siriana
R.Centrafricana
R.Dominicana
R.Macedonia
R.Moldova
Montenegro
Moldova utilizat pentru vămuirea
mărfurilor de origine moldovenească
Rep.D.Congo-fost Zair
Romania
Rwanda
S.U.A., inclusiv Porto Rico
Saint Lucia
Salvador
Samoa Americana
Samoa de vest
San Marino
Sao Tome Princ.
Senegal
Seychelles
Sf.Vicentiu si Grenadines
Sierra Leone
Singapore
Slovacia
Slovenia
Somalia
Spania
Sri Lanka
St.Kitts-Nevis
St.Pierre/Miquelon
Sudan
Suedia
Surinam

SZ
TJ
TW
TZ
TF
IO
UM
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TV
UA
UG
HU
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
YE
ZM
ZW
XK
XS

Swaziland
Tadjikistan
Taiwan
Tanzania
Teritorii franceze din emisfera australă
Teritorii Britanice din Oceanul Indian
Teritorii SUA din depărtare
Thailanda
Togo
Tonga
Trinidad Tobago
Tunisia
Turcia
Turkmenistan
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungaria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Kosovo
Serbia

Anexa nr.7.4
Forma/ Форма/Form CCR17
Serviciul Fiscal de Stat/
Государственная Налоговая служба/ State Tax Service

_________________________________________________
(denumirea subdiviziunii/ наименование подразделения/ name of subdivision)

CERERE/
ЗАЯВЛЕНИЕ/ APPLICATION
de eliberare a certificatului de rezidenţă / о выдаче сертификата о резидентстве/
for issuance of a residence certificate
Contribuabilul/Налогоплательщик/Taxpayer_______________________________________________
(Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/ Наименование предприятия
или фамилия и имя физического лица/ Name of the enterprise or Name Surname of the individual)

Codul fiscal Фискальный код/ TIN_____________________________
adresa juridică/ юридический адрес/ legal address__________________________________________
telefonul de contact/ контактный телефон/ number__________________________________________
e-mail ____________________________________
Solicit eliberarea certificatului de rezidenţă, în sensul art.4 al Convenţiei (Acordului) pentru evitarea
dublei impuneri între Republica Moldova/ Прошу выдать сертификат о резидентстве в понимании статьи 4
Конвенции (Соглашения) об избежании двойного налогообложения между Республикoй Молдова/ I request
the issuance of a residence certificate in terms of the of Article 4 of the Convention (Agreement) for the avoidance
of double taxation between the Republic of Moldova
și/ и/and_______________________________________________________________________
țara/ страна/country

Prezentul certificat este eliberat pentru întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică
________________________________________________
Настоящий сертификат выдан предприятию, налоговый орган или физическому лицу/ This certificate is
issued for the enterprise, the Tax Authority or individual
pentru perioada fiscală/ за налоговый период/ for the fiscal period ________________________________
(anul pentru care se solicită certificatul/ год, за который запрашивается сертификат/ year for which the certificate is requested)

În limba română

На русском языке

In English language

La cerere se anexează următoarele documente / К заявлению прилагаются следующие документы/ The
following documents are attached to the application:
1.__________________________________________________________________________________;
2.__________________________________________________________________________________;
3.__________________________________________________________________________________.
___________________________
(semnătura/ подпись/signature)

Se înmînează persoanei care a depus cererea privind solicitarea certificatului de rezidență/ Вручается
лицу, подавшему заявление о выдаче сертификата о резидентстве/ Shall be handed to the person who submitted
the application for a residence certificate.

Recipisă / Расписка/ Receipt
Serviciul Fiscal de Stat/ Государственная Налоговая служба/ State Tax Service
__________________________________________
Numărul de înregistrare a cererii/ Регистрационный номер заявления/
Registration number of the application ________________________________________
din/от/date _________________
_______________________________
(semnătura/
подпись/signature)

Anexa nr.7.5
Forma/ Форма /Form 1-DTA17

CERTIFICAT DE REZIDENŢĂ/
СЕРТИФИКАТ О РЕЗИДЕНTСТВЕ/ RESIDENCE CERTIFICATE
1. DATE DESPRE SOLICITANT/ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ/ INFORMATION OF THE
APPLICANT

Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice
Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица
Name of the enterprise or name and surname of the individual

Strada, numărul
Улица, номер
Street, number

Codul poștal
Почтовый индекс
Postal code

Numărul de identificare
Идентификационный номер
Tax Identification Number

Localitatea
Населённый пункт
Place

Țara
Страна
Country

2. CERTIFICATUL AUTORITĂŢII COMPETENTE A REPUBLICII MOLDOVA/ СЕРТИФИКАТ
КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА/ CERTIFICATE OF THE COMPETENT
AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Autoritatea competentă certifică că contribuabilul indicat în prezentul formular este rezident al REPUBLICII
MOLDOVA în sensul articolului 4 al Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica
Moldova şi________________, semnată la_______________.
Компетентный орган подтверждает, что налогоплательщик, указанный в этом формуляре, является резидентом
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА в понимании статьи 4 Конвенции (Соглашения) об избежании двойного
налогообложения между Республикoй Молдова и _______________, подписанной в _________________.
The competent authority certifies that the taxpayer indicated in this form is a resident of the REPUBLIC OF MOLDOVA
in terms of the Article 4 of the Convention (Agreement) for the avoidance of double taxation between the Republic of
Moldova and ________________, signed at ____________________.
Prezentul certificat este eliberat pentru întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică
_____________________________________________________________________________________________
Настоящий сертификат выдан предприятию, налоговый орган или физическому лицу
This certificate is issued for the enterprise, the Tax Authority or individual
şi este valabil pentru anul fiscal
______________________.
и действителен на налоговый год.
and is valid for the fiscal year
Numele şi prenumele ______________________________
Фамилия и имя/ Name and Surname
Locul/ Место/Place __________________

Semnătura/ Подпись/Signature_________________________

Data/ Дата/Date „___”_____________

Funcţia/ Должность/Position __________________________
Ştampila/ Печать/Stamp

Anexa nr.7.6
Forma/ Форма/Form 2-DTA17
CERERE /
ЗАЯВЛЕНИЕ/ APPLICATION
pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica
Moldova/ о выдаче сертификата о подтверждении подоходного налога, уплаченного нерезидентом в
Республике Молдова/ for issuance of the certificate attesting the payment of income tax paid by non-resident in the
Republic of Moldova
BENEFICIARUL VENITULUI/ ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОХОДА/ BENEFICIARY OF THE INCOME

1.

Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/
Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/
Name of the enterprise or name and surname of the individual

Certificat de rezidenţă a Statului cu care Republica
Moldova are încheiată Convenţia (Acordul) pentru
evitarea dublei impuneri/
Сертификат о резидентстве Государства с которой
Республика Молдова заключила Конвенцию (Соглашение)
об избежании двойного налогообложения/
Residence certificate of the State with which Republic
of Moldova has concluded a Convention (Agreement)
for the avoidance of double taxation

Numărul de identificare/
Идентификационный номер/
Tax Identification Number

Numărul/
Номер/
Number

Strada, numărul/
Улица, номер /
Street, number

Codul poştal/
Почтовый индекс/
Postal code

Data eliberării/
Дата выдачи/
Date of issue

Termenul de valabilitate/
Срок действия/
Term of validity

Ţara/
Страна/
Country

Localitatea/
Местность/
Place

2. PLĂTITORUL VENITULUI/ ПЛАТЕЛЬЩИК ДОХОДА / PAYER OF THE INCOME

Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/
Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/
Name of the enterprise or name and surname of the individual

Strada,numărul/
Улица, номер/
Street, number

Codul poștal/
Почтовый индекс/
Postal code

Numărul de identificare/
Идентификационный номер/
Tax Identification Number

Localitatea/
Местность/
Place

Ţara/
Страна/
Country

3. VENITUL OBŢINUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA/ ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА/ INCOME EARNED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Nr. сrt
№ п/п
No

1

Tipul de venit/
Вид дохода/
Type of income

Data achitării
venitului/Дата
выплаты
Дохода/
Date of income
payment

2

3

Total/Всего/Total

x

Venitul obţinut (suma Cota impozitului pe venit prevăzută de
Convenţie sau de Codul fiscal/
brută)/ Полученный
Ставка подоходного налога согласно
доход (валовая
Конвенции или Налоговому кодексу/
сумма)/
Income tax rate provided by the
Obtained income (gross
Convention (Agreement) or the Tax Code
amount)
4

5

Impozitul pe venit reţinut şi
virat la buget/ Подоходный
налог, удержанный и
перечисленный в бюджет/
Income tax withheld and paid to
the budget
6

x

4. VENITUL OBŢINUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN INTERMEDIUL REPREZENTANŢEI/
REPREZENTANŢEI PERMANENTE/ ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ЧЕРЕЗ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО/ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО/ INCOME EARNED IN THE
REPUBLIC OF MOLDOVA THROUGH A REPRESENTATIVE OFFICE /PERMANENT ESTABLISHMENT
Venitul annual/ Годовой
доход/Annual income

Cota impozitului pe venit prevăzută de Codul fiscal/Ставка
подоходного налога согласно Налоговому кодексу/Income
tax rate provided by the Tax Code

Impozitul pe venit virat la buget/ Подоходный налог,
перечисленный в бюджет/Income tax paid to the budget

1

2

3

5. CERTIFICATUL PLĂTITORULUI VENITULUI / СЕРТИФИКАТ ПЛАТЕЛЬЩИКА ДОХОДА/
CERTIFICATE OF THE PAYER OF THE INCOME
Subsemnatul declară că informaţia particulară indicată în capitolele 1, 2 şi 3 ale prezentului certificat este corectă
şi că asemenea plăţi au fost efectuate, şi impozitul pe venit la sursa de plată a fost reţinut
Нижеподписавшийся заявляет, что информация, указанная в разделах 1, 2 и 3 настоящего сертификата, верна и что
данные суммы были выплачены и подоходный налог был удержан у источника выплаты.
The undersigned declares that the particular information indicated in Chapters 1, 2 and 3 of this certificate is correct/exact
and that such payments were carried out, and the income tax at the source of payment was withheld

Numele şi prenumele ______________________
Фамилия и имя/ Name and Surname
Locul/ Место/Place __________________

Semnătura/ Подпись/Signature________________

Data/ Дата/Date „___”_____________

Funcţia/ Должность/Position _________________
Ştampila/ Печать/Stamp

Anexa nr.7.7
Forma/Форма/Form 3-DTA17
CERTIFICAT/ СЕРТИФИКАТ/ CERTIFICATE
privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova
о подтверждении подоходного налога, уплаченного нерезидентом в Республике Молдова
attesting the income tax paid by non-resident in the Republic of Moldova
1. BENEFICIARUL VENITULUI / ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОХОДА/ BENEFICIARY OF THE INCOME

Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/
Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/
Name of the enterprise or name and surname of the individual

Denumirea documentului care atestă
rezidența statului cu care Republica Moldova
are încheiată convenție (acord) pentru
evitarea dublei impuneri/
Сертификат о резидентстве государства, с
которым Республика Молдова заключила
Конвенцию (Соглашение) об избежание
двойного налогообложения/
Residence certificate of the State with which
Republic of Moldova has concluded
Convention (Agreement) for the
avoidance of double taxation

Numărul de identificare/
Идентификационный номер/
Tax Identification Number

Numărul/
Номер/
Number

Strada, numărul/
Улица, номер/
Street, number

Codul poştal/
Почтовый индекс/
Postal code

Data eliberării/
Дата выдачи/
Date of issue

Termenul de/
valabilitate
Срок действия/
Term of validity

Ţara/
Страна/
Country

Localitatea/
Местность/
Place

2. PLĂTITORUL VENITULUI / ПЛАТЕЛЬЩИК ДОХОДА/ PAYER OF THE INCOME

Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/
Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/
Name of the enterprise or name and surname of the individual

Strada, numărul
Улица, номер
Street, number

Codul poștal
Почтовый индекс
Postal code

Numărul de identificare/
Идентификационный номер/
Tax identification number

Localitatea
Населённый пункт
Place

Țara
Страна
Country

3. VENITUL OBŢINUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA / ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА/ INCOME EARNED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Nr. crt./
№ п/п/
№

Tipul de
venit/
Вид дохода/
Type of
income

Venitul obţinut (suma
brută)/
Полученный доход
(валовая/ сумма)/Income
earned (gross amount)

Cota impozitului pe venit prevăzută de
Convenţie sau de Codul fiscal/Ставка
подоходного налога согласно Конвенции
или Налоговому кодексу/Income tax rate
provided by the Convention or the Tax Code

Impozitul pe venit reţinut şi virat la
buget/Подоходный налог,
удержанный и перечисленный в
бюджет/
Income tax withheld and paid to the
budget

1

2

3

4

5

Total/
Всего/
Total

x

4. VENITUL OBŢINUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN INTERMEDIUL REPREZENTANŢEI /
REPREZENTANŢEI PERMANENTE / ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ЧЕРЕЗ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО /ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО/ INCOME EARNED IN THE
REPUBLIC OF MOLDOVA THROUGH A REPRESENTATIVE OFFICE/ PERMANENT ESTABLISHMENT

Venitul anual/
Годовой доход/
Annual income

1

Cota impozitului pe venit prevăzută de
Codul fiscal/
Ставка подоходного налога согласно
Налоговому кодексу/
Income tax rate provided by the Tax Code
2

Impozitul pe venit virat la buget/
Подоходный налог, перечисленный в бюджет/
Income tax paid to the budget

3

5. CERTIFICATUL AUTORITĂŢII COMPETENTE A REPUBLICII MOLDOVA/СЕРТИФИКАТ
КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА/ CERTIFICATE OF THE COMPETENT
AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Autoritatea competentă certifică, că în anul_______beneficiarul venitului indicat în acest certificat/
Компетентный орган подтверждает, что в ________году получатель дохода, указанный в настоящем
сертификате/
The competent authority certifies that in the year______ the beneficiary of the income mentioned in this certificate
a obţinut venit în Republica Moldova/ ___________________________________________________lei/леев/lei
получил доход в Республики Молдова/ (suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in
has obtained the income in the Republic of Moldova
figures and letters)
sau în valută străină/ _________________________________________________________________________
или в иностранной валюте/ (suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in figures and letters)
or in foreign currency
a achitat impozit/ _____________________________________________________________________________
lei/леев/lei/уплатил налог/ (suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in figures and letters)
has paid tax
sau în valută străină/___________________________________________________________________________
или в иностранной валюте/ (suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in figures and letters)
or in foreign currency

Locul/ Место/Place __________________
Data/ Дата/Date „___”_____________
Ştampila/ Печать/Stamp

Numele şi prenumele __________________________
Фамилия и имя/ Name and Surname
Semnătura/ Подпись/Signature____________________
Funcţia/ Должность/Position _____________________

Anexa nr.7.8
Forma/ Форма/ Form 4-DTA17
CERTIFICAT / СЕРТИФИКАТ/ CERTIFICATE
privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele
fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova/
о подтверждении подоходного налога в Республике Молдова, уплаченного физическими лицами–
иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые получили статус резидента Республики
Молдова/attesting the payment of income tax paid in the Republic of Moldova by individuals – foreign citizens or
stateless persons who have obtained residence status of the Republic of Moldova
Autoritatea competentă certifică сă în perioada anului/ ________________________________________________________
Компетентный орган подтверждает, что в период/
The competent authority certifies that in the period
persoană fizică – cetăţean străin sau apatrid/ ________________________________________________________________
физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства (numele şi prenumele beneficiarului venitului/ фамилия и имя получателя дохода, surname and name of
the recipient of income)

the individual – foreign citizen or stateless person
nr. paşaportului/ _____________________
номер паспорта/
passport number

data eliberării/ _______________ termenul de valabilitate/ _______________
дата выдачи/
срок дейстия/
date of issue
term of validity

nr. permisului de ședere în Republica Moldova/ ______________ data eliberării/ ___________ cod fiscal/______________
с видом на жительство в Республике Молдова/
дата выдачи/
фискальный код/
number of the residence permit in the Republic of Moldova
date of issue
Tax Code
a declarat venit _______________________________________________________________________________lei/леев/lei
задекларировал доход
(suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in figures and letters)
has declared income
sau în valută străină/ _______________________________________________________________________________
или в иностранной валюте/
(suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in figures and letters)
or in foreign currency
inclusiv din sursele de venit din Republica Moldova/______________________________________________________lei/леев/lei

в том числе доход , полученный из источников Республики Молдова /
including sources of income from the Republic of Moldova

(suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in figures and letters)

sau în valută străină/ ________________________________________________________________________________
или в иностранной валюте/
(suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in figures and letters)
or in foreign currency
a achitat impozit/ ______________________________________________________________________________lei/леев/lei
уплатил налог/
(suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in figures and letters)
has paid tax
sau în valută străină/__________________________________________________________________________________
или в иностранной валюте/
(suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount shall be indicated in figures and letters)
or in foreign currency

Locul/ Место/Place __________________
Data/ Дата/Date „___”_____________

Numele şi prenumele __________________________________
Фамилия и имя/ Name and Surname
Semnătura/Подпись/Signature____________________________
Funcţia/ Должность/Position _____________________________
Ştampila/ Печать/Stamp

Anexa nr.7.9
Forma/Форма/Form 5-DTA17
CERERE/ ЗАЯВЛЕНИЕ/ APPLICATION
privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova/
о возмещении подоходного налога, удержанного из источников, находящихся в Республике Молдова/
for the refunding of income tax withheld in excess from sources located in the Republic of Moldova
1. BENEFICIARUL VENITULUI/ ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОХОДА/ BENEFICIARY OF THE INCOME

Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/
Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/
Name of the enterprise or name and surname of the individual

Certificatul de rezidenţă a statului cu care
Republica Moldova are încheiată Convenţia
(Acordul) pentru evitarea dublei impuneri/
Сертификат о резидентстве государства,
с которым Республика Молдова заключила
Конвенцию (Соглашение) об избежании
двойного налогообложения/
Residence certificate of the State with which
the Republic of Moldova has concluded
Convention (Agreement) for
the avoidance of double taxation

Strada, numărul/
Улица, номер/
Street, number

Denumirea băncii
Наименование банка/
Name of bank
Adresa băncii
Адрес банка
Address of bank

Numărul de identificare/
Идентификационный номер/
Tax Identification Number

Numărul/
Номер/
Number

Data eliberării/
Дата выдачи/
Date of issue

Codul poştal/
Localitatea/
Почтовый индекс/
Местность/
Postal code
Place

Termenul de valabilitate/
Срок действия/
Expiration date

Ţara/
Страна/
Country

Codul băncii/
Код банк/
Bank Code

/

Numărul contului bancar
Номер банковского счета
Bank account number

2. PLĂTITORUL VENITULUI, SUCCESORUL PLĂTITORULUI VENITULUI, PERSOANA
ÎMPUTERNICITĂ DE CĂTRE BENEFICIARUL VENITULUI/ ПЛАТЕЛЬЩИК ДОХОДА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ДОХОДА, ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ
ДОХОДА/ PAYER OF THE INCOME, THE SUCCESSOR OF THE PAYER OF THE INCOME,
AUTHORIZED PERSON BY THE BENEFICIARY OF THE INCOME
Denumirea întreprinderii/
Наименование предприятия/
Name of the enterprise
Strada, numărul/
Улица, номер/
Street, number

Numărul de identificare/
Идентификационный номер/
Tax Identification Number
Codul poştal/
Почтовый индекс/
Postal code

Ţara/
Страна/
Country

Localitatea/
Местность/
Place

Denumirea băncii
Наименование банка
Name of bank

Codul băncii
Код банка
Bank Code

Adresa băncii/
Адрес банка/
Address of bank

Numărul contului bancar/
Номер банковского счета/
Bank account number

3. VENITUL IMPOZABIL/ НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД/ TAXABLE INCOME

Nr.
crt/
№
п/п/
No

1

Tipul de
venit/
Вид дохода/
Type of
income

2

Venitul obţinut în Republica
Moldova/
Доход, полученный в
Республике Молдова/Earned
income in the Republic of
Moldova

Suma/
Сумма/
Amount

Data achitării/
Дата выплаты/
Date of payment

3

4

Impozitul pe venit reţinut la
Impozitul pe venit care urma
sursa de plată şi virat la buget/
a fi achitat conform
Подоходный налог,
Convenţiei/
удержанный у источника
Подоходный налог,
выплаты и перечисленный в подлежащий уплате согласно
бюджет/Income tax withheld at
Конвенции/
the payment source and paid to
Income tax rate provided by
the budget
the Convention or the Tax
Code
Cota/
Suma/
Cota/
Suma/
Ставка/
Сумма/
Ставка/
Сумма/
Rate
Amount
Rate
Amount
(%)
(%)
5
6
7
8=3×7

Impozitul pe venit care
urmează a fi restituit/
Подоходный налог,
подлежащий возврату/
Income tax that is subject to
be refunded

Suma/
Сумма/
Amount
9=6-8

Total/ Всего/Total

4. CERTIFICATUL PLĂTITORULUI, SUCCESORULUI PLĂTITORULUI DE VENIT,
PERSOANEI ÎMPUTERNICITE DE CĂTRE BENEFICIARUL VENITULUI/СЕРТИФИКАТ
ПЛАТЕЛЬЩИКА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПЛАТЕЛЬЩИКА
ДОХОДА,
ЛИЦА,
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛУЧАТЕЛЕМ ДОХОДА/ CERTIFICATE OF THE PAYER, THE
SUCCESOR OF THE PAYER OF THE INCOME, AUTORIZED PERSON BY THE BENEFICIARY
OF THE INCOME
1. Declar că informaţia indicată la capitolele 1, 2 şi 3 ale prezentei cereri este corectă şi datele indicate
în prezenta cerere pentru restituire sunt veridice sub orice aspect. De asemenea, declar că venitul indicat la
capitolul 3 al prezentei cereri nu a fost obţinut prin intermediul reprezentanței/reprezentanţei permanente sau
a bazei fixe situate pe teritoriul Republicii Moldova/
Заявляю, что информация, указанная в разделах 1, 2 и 3 настоящего заявления, верна и что данные,
указанные в этом заявлении о возмещении, являются подлинными во всех отношениях. Также заявляю, что
доход указанный в разделе 3 настоящего заявления не был получен через представительство/постоянное
представительство или постоянную базу, находящуюся в Республике Молдова/
I declare that the information indicated in Chapters 1,2 and 3 of this form is correct/exact, and the indicated date
in this refund form is true in every aspect. I also declare that, the income indicated in Chapter 3 of this form has not
been obtained through the representative office/ permanent establishment or a fixed basis situated on the territory of
the Republic of Moldova.
2 . Solicit restituirea impozitului pe venitul sus-menţionat în sumă de/ Требую возврата вышеуказанного
подоходного налога в сумме/ I require the refunding of income tax mentioned above in the amount of:

_______________________________________________________________________________
(suma se indică în cifre și litere / сумма указывается цифрами и подписью/ the amount indicated in figures and letters)

Locul/ Место/Place __________________
Data/ Дата/Date „___”_____________

Numele şi prenumele ______________________
Фамилия и имя/ Name and Surname
Semnătura/ Подпись/Signature_______________
Funcţia/ Должность/Position _________________
Ştampila/ Печать/Stamp

Anexa nr.7.10
(anexă la Regulamentul cu privire la restituirea sumelor TVA
aferent procurărilor stabilie conform art.1015 din Codul fiscal, HG 543/2014)

LISTA
mărfurilor, serviciilor procurate de către
_____________________________________________________________________________
(misiunea diplomatică, oficiul consular, reprezentanța organizației internaționale, numele, prenumele)

în perioada ________________
Nr. d/o al
documentului
de decontare

Seria și
numărul
facturii fiscale

Denumirea
mărfurilor,
serviciilor
procurate

Codul fiscal și
denumirea
furnizorului

Suma achitată
inclusiv TVA
(lei)

Suma TVA
(lei)

1

2

3

4

5

6

Prin prezenta confirm că mărfurile sus-menționate au fost procurate de misiunea diplomatică,
oficiul consular, reprezentanța organizației internaționale în scopul folosinței oficiale (ori pentru
uzul sau consumul personal al membrilor personalului misiunii și a membrilor familiilor lor).
Șeful misiunii
(Conducătorul reprezentanței)

Anexa nr.8.1
LISTA
genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea
încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor
de casă şi de control
1. Comercializarea către populaţie a produselor agricole crescute de agenţii economici care nu sunt
plătitori ai taxei pe valoarea adăugată pe terenurile proprii sau arendate – în pieţe, iarmaroace şi alte locuri
autorizate de organele administraţiei publice locale;
2. Comercializarea de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) a produselor agricole altor agenţi
economici, precum şi serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată;
3. Comercializarea obiectelor de cult religios şi a literaturii religioase, ritualurile şi ceremoniile efectuate
de către organizaţiile religioase în locaşurile de cult;
4. Comercializarea ziarelor, revistelor şi biletelor de loterie;
5. Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie
(la preţ fVIII, executate în mod tipografic);
6. Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spaţiului locativ, a instalaţiilor inginereşti, a
mobilierului, a tehnicii de uz casnic prestate de agenţii economici populaţiei deplasându-se la clientelă, cu
eliberarea bonurilor de plată;
7. Desfăşurarea activităţii farmaceutice în punctele medicale din localităţile rurale în care nu sunt
farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată;
8. Activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător;
9. Activităţile pentru care sistemele de evidenţă şi gestiune computerizată asigură emiterea facturilor
fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie, imprimând seria şi numărul facturii fiscale din diapazonul
atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat, care îndeplinesc şi funcţia bonurilor de plată (achitare în numerar);
10. Activitatea băncilor care se licenţiază şi se reglementează prin actele normative ale Băncii Naţionale
a Moldovei, inclusiv operaţiunile de schimb valutar cu persoanele fizice, efectuate prin intermediul birourilor
de schimb valutar ale băncii licenţiate, cu eliberarea unui document, stabilit de Banca Naţională a Moldovei,
care conţine elementele bonului de casă pentru unităţile de schimb valutar (cu excepţia numărului de
identificare (de uzină) al maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale şi numărului de înregistrare al
maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat);
11. Recepţionarea (colectarea) plăţilor fiscale obligatorii, precum şi a plăţilor nefiscale de către Serviciul
Fiscal de Stat şi/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidenţă strictă ale Serviciului Fiscal de Stat;
12. Prestarea serviciilor de către avocaţi;
13. Activitatea notarială;
14. Activitatea executorului judecătoresc;
15. Activitatea de mediator;
16. Asigurarea alimentaţiei elevilor şi personalului din instituţiile de învăţământ primar şi secundar
general pe durata anului de studii. La sfârșitul gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim
special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunilor economice efectuate;
17. Comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, inclusiv serviciile
grupurilor sanitare mobile, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor
măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice autorizate de autorităţile publice
locale şi/sau centrale, cu informarea Serviciului Fiscal de Stat. La sfârșitul gestiunii zilnice se întocmeşte
documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunilor economice
efectuate;
18. Încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată;
19. Încasarea amenzii la locul constatării contravenţiei, cu eliberarea chitanţei.

____________________
Notă: Pentru genurile de activitate indicate la pct.12-15 se eliberează bonul de plată şi/sau factura fiscală.

Anexa nr.8.2.
Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la modul
de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Registrul operațiunilor echipamentului de casă și de control
Журнал операции контрольно-кассового оборудования

Modelul ECC ___________________________________ nr. de fabricaţie al ECC ____________________________________
Nr. de înregistrare al ECC atribuit de Serviciul Fiscal de Stat ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Codul fiscal, denumirea completă a contribuabilului, adresa juridică
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Codul, denumirea, adresa unde este amplasată subdiviziunea
(autovehicul taxi – numărul de înmatriculare, categoria şi marca vehiculului, nume, prenume conducătorului
autovehiculului)

4-I

Nr.
crt.

1

Nr.
Valoarea
Rulajul (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere
Suma
raportotală a
zilnică emis la sfîrşitul perioadei de gestiune / Valorile T.V.A. predată
tului de
rulajului
(lei) pe cotele aferente
în casiînchiînregistrat de Valoa- Valoa- Valoa- Valoa- Valoa- Vărsămînt
erie /
dere
la începutul
rea
rea
rea
rea
rea
de serviciu încasazilnică /
anului
totală a
rularularularulade numerar torului
Data
gestionar (lei)
în
rulajului pe jului pe jului pe jului pe în caseta de
rapor/ Valoarea
jului / cota A / cota B / cota C / cota D / bani a ECC timpul
tului de
totală a
periValoa- Valoa- Valoa- Valoa- Valoa- la începutul
închiT.V.A.
rea
rea
rea
rea
rea
perioadei de oadei de
dere
înregistrate de totală a T.V.A. T.V.A. T.V.A. T.V.A.
gestigestiune
zilnică
la începutul
une
T.V.A. pe cota pe cota pe cota pe cota
anului
A
B
C
D
gestionar (lei)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suma
restituită
consumatorilor în
timpul
perioadei
de gestiune

11

Suma
Suma achitată Soldul de numeA predat / primit
achitată (confirmată)
rar din caseta de
gestiunea, inclusiv
(confircu (prin)
bani a ECC la
mijloacele băneşti
mată) cu tichet de masă sfîrşitul perioadei
Nume,
Nume,
(prin)
pe suport de de gestiune/Suma prenume prenume
alte
hârtie/pe
totală a restului
instrusuport
nerambursat din
mente
electronic
valoarea nominală
(docua tichetului de
mente)
masă pe suport de
de plată
hârtie (“rest
TMH”)

12

13

14

15

16

4-I-T
Nr.
crt.

1

Nr. rapor- Valoarea totală a
Rulajul (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere
tului de
rulajului
zilnică emis la sfîrşitul perioadei de gestiune / Valorile
închiînregistrat de la
T.V.A. (lei) pe cotele aferente
dere
începutul anului
ValoaValoaPar- ParIndiAvans (lei)
zilnică /
gestionar (lei) / rea totală rea rula- cur- curcaţia
pentru
Data
Valoarea totală a
a rulajului pe
sul
sul vitezocheltuieli
raporT.V.A.
jului /
cota A / total total metrucurente /
tului de înregistrate de la
ValoaValoacu
(km) lui (km)
Taloane
închiînceputul anului rea totală
rea
călăpentru o
dere
gestionar (lei)
a T.V.A. T.V.A.
tori
alimentare
zilnică
pe cota A (km)
(l)
2

3

4

5

6

7

8

9

Suma
Suma cheltupredată în ielilor directe în
casierie în timpul perioadei
timpul
de gestiune,
perioadei
documentate
de gestiune
conform cu
normele în
vigoare

10

11

Suma
achitată
(confirmată) cu
(prin) alte
instrumente
(documente) de
plată

Soldul de numerar
rămas temporar la
conducătorul
autovehiculului
(şofer) la sfîrşitul
perioadei de
gestiune

12

13

A predat / primit
gestiunea, inclusiv
mijloacele băneşti
Nume,
prenume,
de
predare

Nume,
prenume,
de
primire

14

15

4-I-V
Nr.
crt.

1

Nr.
Volumul
raportului cumulativ pe
de
cumpărări de
închidere
valute străine
zilnică/
de la
Data
începutul
raportului
anului
de închidere gestionar (lei)
zilnică
/
Volumul
cumulativ pe
vînzări de
valute străine
de la
începutul
anului
gestionar (lei)
2

3

Rulajul (lei)
înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul
perioadei de gestiune

Valoarea
totală a
rulajului
pe cumpărări de
valute
străine
(la curs
de cumpărare)

Valoarea
totală a
rulajului
pe
cumpărări de
cecuri de
călătorie
(la curs
de cumpărare)

4

5

Valoarea totală a
Valoarea
Plăţi Corulajului
totală a
supli- mipe vînzări de
rulajului
men- sivalute
pe vînzări de
tare oastrăine /
cecuri de
obli- ne
inclusiv
călătorie/ inclusiv gaachitate
achitate prin
torii
prin
intermediul
intermediul
cardurilor
cardurilor
bancare
bancare
(la curs
(la curs
de vînzare)
de vînzare)
6

7

8

9

Avans
(introdus în caseta de bani a ECC)
pentru derularea operaţiunilor de
schimb valutar

A predat / primit gestiunea,
inclusiv mijloacele băneşti

Numerar
în valute
străine
(recalculat în
MDL la
cursul
oficial
al BNM
curent)

Cecuri
de călătorie
(recalculat
în MDL
la
cursul
oficial al
BNM curent)

Numerar în
MDL

Nume,
prenume, de
predare

Nume,
prenume, de
primire

10

11

12

14

15

13

4-I-H
Nr.
crt.

1

Nr.
Valoarea totală a
rapor- rulajului înregistrat
tului de
cumulat de la
închiînceputul anului
dere
gestionar (lei) /
zilnică/
Valoarea totală a
Data
rulajului impoziraportului reţinut din
tului de cîştiguri cumulat de
închiIa începutul anului
dere
gestionar
zilnică
(lei)
2

3

Rulajul (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la
sfîrşitul perioadei de gestiune
Valoarea totală a
rulajului
{(A)+(B)
+(C)+(D)}

4

Fond
Rulajul
de cîşti- mizelor
guri
retur(intronate
dus în
sertarul
pentru
bani al
ECC)
5

6(A)

Rulajul
impozitului
reţinut
din cîştiguri

Rulajul
mizelor
depuse

Rulajul
cîştigurilor
spre
plată

(±)
Flux de
numerar
{(C)(A)-(B)(D)}

Suma
predată în
casierie/
încasatorului în
timpul
perioadei de
gestiune
din contul
mizelor
acumulate

7(B)

8(C)

9(D)

10

11

Soldul de
numerar din
caseta de bani a
ECC la sfirşitul
perioadei de
gestiune din
contul mizelor
acumulate

12

Valoarea totală A predat / primit
a rulajului
gestiunea, inclusiv
ieşirilor
mijloacele băneşti
cumulat de la
Nume, Nume,
începutul
prepreanului
nume,
nume,
gestionar
de pre- de pre(lei)
dare
dare
{(A) + (B) +
(D)}

13

14

15

4-II
Nr.
crt.

1

Canti-tatea Valoarea totală a
eliberată de rulajului înregistrat
bonuri de
de la începutul
plată / Data anului gestionar în
eliberării
baza bonurilor de
bonurilor
plată (lei) /
de plată
Valoarea totală a
T.V.A. înregistrate
de la începutul
anului gestionar în
baza bonurilor de
plată (lei)
2

3

Rulajul (lei) înregistrat, conform bonurilor de plată eliberate în
perioada de gestiune / Valorile T.V.A. (lei) pe cotele aferente
Valoarea
totală a
rulajului /
Valoarea
totală a
T.V.A.

Valoarea rulajului pe
cota A /
Valoarea
T.V.A.
pe cota
A

Valoarea rulajului pe
cota B /
Valoarea
T.V.A.
pe cota
B

Valoarea rulajului pe
cota C /
Valoarea
T.V.A.
pe cota
C

Valoarea rulajului pe
cota D /
Valoarea
T.V.A.
pe cota
D

Vărsămînt de
serviciu de
numerar în
caseta de
bani a ECC
la începutul
perioadei de
gestiune

4

5

6

7

8

9

Suma
predată în
casierie /
încasatorului în
timpul
perioadei
de gestiune

Suma
restituită
consumatorilor
în timpul
perioadei
de gestiune

Suma achitată
(confirmată)
cu (prin) alte
instrumente
(documente)
de plată

10

11

12

Suma achitată Soldul de numerar A predat / primit
(confirmată) cu din caseta de bani a gestiunea, inclusiv
(prin) tichet de
ECC la sfîrşitul
mijloacele băneşti
masă pe suport perioadei de gestiNume, Nume,
de hârtie/pe
une/Suma totală a
prepresuport
restului
nume,
nume,
electronic
nerambursat din
de
de
valoarea nominală
predare primire
a tichetului de masă
pe suport de hârtie
(“rest TMH”)
13

14

15

16

4-II-T
Nr. Cantitatea
Valoarea totală a
crt. eliberată de
rulajului
bonuri de
înregistrat de la
plată / Data începutul anului
eliberării
gestionar în baza
bonurilor de bonurilor de plată
plată
(lei) / Valoarea
totală a T.V.A.
înregistrate de la
începutul anului
gestionar în baza
bonurilor de plată
(lei)
1

2

3

Rulajul (lei) înregistrat, conform bonurilor de plată eliberate
în perioada de gestiune / Valorile T.V.A. (lei) pe cotele
aferente
Valoarea
totală a
rulajului /
Valoarea
totală a
T.V.A.

Valoarea
rulajului
pe cota A
/ Valoarea
T.V.A. pe
cota A

Parcursul
total
cu
călători
(km)

Parcursul
total
(km)

Indicaţia
vitezometrului
(km)

Avans (lei)
pentru
cheltuieli
curente /
Taloane
pentru o
alimentare
(l)

4

5

6

7

8

9

Suma
Suma cheltuSuma
Soldul de numerar A predat / primit
predată în ielilor directe în achitată rămas temporar la
gestiunea,
casierie în
timpul peri(confirconducătorul
inclusiv
timpul
oadei de
mată) cu
autovehiculului mijloacele băneşti
perioadei
gestiune,
(prin) alte (şofer) la sfîrşitul Nume, Nume,
de gestidocumentate
instruperioadei de
prepreune
conform cu
mente
gestiune
nume,
nume,
normele în
(docude
de
vigoare
mente) de
predare primire
plată

10

11

12

13

14

15

4-II-V
Nr.
crt.

1

CantiVolumul
Rulajul (lei)
Avans
tatea cumulativ pe cumpărări
înregistrat, conform bonurilor de plată eliberate în perioada de gestiune
(introdus în caseta de bani a ECC)
elibe- de valute străine de la
pentru derularea operaţiunilor de
rată
începutul anului
schimb valutar
de bogestionar în baza
nuri bonurilor de plată (lei) / Valoarea Valoarea Valoarea totală a
Valoarea totală a
Plăţi Co- Numerar
Cecuri
Numede
Volumul
totală a totală a rulajului pe vînzări rulajului pe vînzări supli- mi- în valute
de cărar în
plată/ cumulativ pe vînzări de rulajului rulajului de valute străine / de cecuri de călătorie men- sistrăine
lătorie
MDL
Data
valute străine de la
pe
pe
inclusiv achitate
/ inclusiv achitate
tare oa(recal(recalelibeînceputul anului
cumpă- cumpăprin interprin interobli- ne
culat în
culat
rării
gestionar în baza
rări de
rări de
mediul cardurilor
mediul cardurilor
gaMDL la
în MDL
bonu- bonurilor de plată (lei)
valute cecuri de bancare (la curs de
bancare (la curs de
torii
cursul
la
rilor
străine călătorie
vînzare)
vînzare)
oficial
cursul
de
(la curs (la curs
al BNM
oficial al
plată
de cum- de cumcurent)
BNM
părare)
părare)
curent)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A predat / primit
gestiunea, inclusiv
mijloacele băneşti

13

Nume,
prenume

Nume,
prenume

14

15

Anexa nr.8.3
Anexa nr.6 la Regulamentul cu privire la modul
de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Registrul maşinii de casă şi control/imprimantei fiscale (Registrul MCC/IF) nr. _____ – _____
(NN) (AAAA)
Журнал контрольно-кассовой машины/фискального принтера (Журнал ККМ/ФП) № _____ – _____
(NN) (AAAA)
Modelul MCC/IF __________________________ nr. de fabricaţie __________________ nr. BMF ________________
Nr. de înregistrare al MCC/IF atribuit de Serviciul Fiscal de Stat ___________________________________________
___________________________________________________________________________
Codul fiscal, denumirea completă a contribuabilului, adresa juridică
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Codul, denumirea, adresa unde este amplasată subdiviziunea
(autovehicul taxi – numărul de înmatriculare, categoria şi marca vehiculului)

Început „__” ___________ 20__
Terminat „__” ___________ 20__

6-I
Nr.
crt.

1

Nr.
Valoarea
Rulajul (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere
Suma
raportotală a
zilnică emis la sfîrşitul perioadei de gestiune / Valorile T.V.A. predată
tului de
rulajului
(lei) pe cotele aferente
în casiînchi- înregistrat de Valoa- Valoa- Valoa- Valoa- Valoa- Vărsămînt
erie /
dere
la începutul
rea
rea
rea
rea
rea
de serviciu încasazilnică /
anului
totală a
rularularularulade numerar torului
Data
gestionar
în
rulajului pe jului pe jului pe jului pe în caseta de
rapor(lei) /
timpul
jului / cota A / cota B / cota C / cota D /
bani a
tului de
Valoarea
periValoa- Valoa- Valoa- Valoa- Valoa- MCC/IF la
închitotală a
rea
rea
rea
rea
rea
începutul oadei de
dere
T.V.A.
totală a T.V.A. T.V.A. T.V.A. T.V.A. perioadei de gestizilnică înregis-trate T.V.A. pe cota pe cota pe cota pe cota
une
gestiune
de la
A
B
C
D
începutul
anului
gestionar
(lei)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suma
restituită
consumatorilor în
timpul
perioadei
de gestiune

11

Suma
Suma achitată
achitată (confirmată)
(confircu (prin)
mată) cu tichet de masă
(prin)
pe suport de
alte
hârtie/pe
instrusuport
mente
electronic
(documente)
de plată

12

13

Soldul de numeA predat / primit
rar din caseta de
gestiunea, inclusiv
bani a MCC/IF
mijloacele băneşti
la sfîrşitul periNume,
Nume,
oadei de gesti- prenume, prenume,
une/Suma totală semnătura semnătura
a restului
de predare de primire
nerambursat din
valoarea
nominală a
tichetului de
masă pe suport
de hârtie (“rest
TMH”)

14

15

16

6-I-T
Nr.
crt.

1

Nr.
raportului de
închidere
zilnică /
Data
raportului de
închidere
zilnică

Valoarea totală a
rulajului
înregistrat de la
începutul anului
gestionar (lei) /
Valoarea totală a
T.V.A.
înregistrate de la
începutul anului
gestionar (lei)

2

3

Rulajul (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere
zilnică emis la sfîrşitul perioadei de gestiune / Valorile
T.V.A. (lei) pe cotele aferente
Valoarea
totală a
rulajului /
Valoarea
totală a
T.V.A.

Valoarea rulajului pe
cota A /
Valoarea
T.V.A.
pe cota
A

Parcursul
total
cu
călători
(km)

Parcursul
total
(km)

Indicaţia
vitezometrului
(km)

Avans (lei)
pentru
cheltuieli
curente /
Taloane
pentru o
alimentare
(l)

4

5

6

7

8

9

Suma
Suma cheltuSuma
predată în ielilor directe în achitată
casierie în timpul perioadei (confirtimpul
de gestiune,
mată) cu
perioadei
documentate
(prin) alte
de
conform cu
instrugestiune
normele în
mente
vigoare
(documente) de
plată

10

11

12

Soldul de numerar
rămas temporar la
conducătorul
autovehiculului
(şofer) la sfîrşitul
perioadei de
gestiune

A predat / primit
gestiunea, inclusiv
mijloacele băneşti
Nume,
prenume,
semnătura
de predare

Nume,
prenume,
semnătura
de primire

13

14

15

6-I-V
Nr.
Nr.
crt. raportului
de
închidere
zilnică/
Data
raportului
de
închidere
zilnică

1

2

Volumul cumulativ pe
cumpărări de valute
străine de la începutul
anului gestionar (lei) /
Volumul cumulativ pe
vînzări de valute străine
de la începutul anului
gestionar (lei)

3

Rulajul (lei)
înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul perioadei
de gestiune

Valoarea
totală a
rulajului
pe cumpărări de
valute
străine
(la curs
de cumpărare)

Valoarea
totală a
rulajului
pe cumpărări de
cecuri de
călătorie
(la curs
de cumpărare)

Valoarea totală
a rulajului
pe vînzări de
valute
străine /
inclusiv
achitate
prin
intermediul
cardurilor
bancare
(la curs
de vînzare)

Valoarea
totală a
rulajului
pe vînzări de
cecuri de
călătorie/
inclusiv
achitate prin
intermediul
cardurilor
bancare
(la curs
de vînzare)

Plăţi
suplimentare
obligatorii

4

5

6

7

8

Avans
(introdus în caseta de bani a
MCC/IF) pentru derularea
operaţiunilor de schimb valutar

Co- Numerar Cecuri
mi- în valute de căsi- străine
lătorie
oa- (recal(recalne culat în
culat
MDL la în MDL
cursul
la
oficial
cursul
al BNM oficial
curent) al BNM
curent)

9

10

11

A predat / primit
gestiunea, inclusiv
mijloacele băneşti

Numerar în
MDL

12

Nume,
Nume,
prenume, prenume,
semnăsemnătura de
tura de
predare primire

13

14

15

6-I-H
Nr. Nr. rapor- Valoarea totală a rulajului
crt. tului de
înregistrat cumulat de la
închiînceputul anului gestionar
dere
(lei) / Valoarea totală a
zilnică/
rulajului impoziData
tului reţinut din cîştiguri
raporcumulat de Ia începutul
tului de
anului gestionar
închi(lei)
dere
zilnică

1

2

3

Rulajul (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul
perioadei de gestiune
Valoarea totală a
rulajului
{(A)+(B)
+(C)+(D)}

Fond de
cîştiguri (introdus în
sertarul pentru
bani al
MCC/IF)

Rulajul
mizelor
returnate

Rulajul
impozitului
reţinut
din
cîştiguri

Rulajul
mizelor
depuse

4

5

6(A)

7(B)

8(C)

Suma
predată
în
casierie/
Rulajul
(±)
cîştiFlux de încasagurilor numerar torului
în
spre {(C)-(A)plată (B)-(D)} timpul
perioadei
de
gestiune
din
contul
mizelor
acumulate
9(D)

10

11

Soldul
de
numerar
din
caseta de
bani a
MCC/IF
la
sfirşitul
perioadei
de
gestiune
din
contul
mizelor
acumulate

Valoarea
totală a
rulajului
ieşirilor
cumulat
de la
începutul
anului
gestionar
(lei)
{(A) +
(B) +
(D)}

12

13

A predat / primit
gestiunea, inclusiv
mijloacele băneşti
Nume,
prenume,
semnătura de
predare

Nume,
prenume,
semnătura de
predare

14

15

6-II
Nr.
crt.

1

Cantitatea
eliberată de
bonuri de
plată / Data
eliberării
bonurilor de
plată

Valoarea totală a
rulajului
înregistrat de la
începutul anului
gestionar în baza
bonurilor de plată
(lei) / Valoarea
totală a T.V.A.
înregistrate de la
începutul anului
gestionar în baza
bonurilor de plată
(lei)

2

3

Rulajul (lei) înregistrat, conform bonurilor de plată eliberate în
perioada de gestiune / Valorile T.V.A. (lei) pe cotele aferente
Valoarea
totală a
rulajului /
Valoarea
totală a
T.V.A.

Valoarea rulajului pe
cota A /
Valoarea
T.V.A.
pe cota
A

Valoarea rulajului pe
cota B /
Valoarea
T.V.A.
pe cota
B

Valoarea rulajului pe
cota C /
Valoarea
T.V.A.
pe cota
C

Valoarea rulajului pe
cota D /
Valoarea
T.V.A.
pe cota
D

Vărsămînt de
serviciu de
numerar în
caseta de
bani a
MCC/IF la
începutul
perioadei de
gestiune

4

5

6

7

8

9

Suma
predată în
casierie /
încasatorului în
timpul
perioadei
de gestiune

Suma
restituită
consumatorilor
în timpul
perioadei
de
gestiune

Suma achitată
(confirmată)
cu (prin) alte
instrumente
(documente)
de plată

10

11

12

Suma achitată Soldul de numerar
(confirmată) cu din caseta de bani a
(prin) tichet de MCC/IF la sfîrşitul
masă pe suport perioadei de gestide hârtie/pe
une/Suma totală a
suport
restului
electronic
nerambursat din
valoarea nominală
a tichetului de
masă pe suport de
hârtie (“rest
TMH”)
13

14

A predat / primit
gestiunea, inclusiv
mijloacele băneşti
Nume,
prenume,
semnătura de
predare

Nume,
prenume,
semnătura de
primire

15

16

6-II-T
Nr. Cantitatea
Valoarea totală a
Rulajul (lei) înregistrat, conform bonurilor de plată
Suma
Suma cheltuSuma
crt. eliberată de rulajului înregistrat eliberate în perioada de gestiune / Valorile T.V.A. (lei) pe predată în ielilor directe în achitată
bonuri de
de la începutul
cotele aferente
casierie în timpul perioadei (confirplată / Data anului gestionar în Valoatimpul
de gestiune,
mată) cu
ValoaPar- ParIndiAvans (lei)
eliberării
baza bonurilor de
perioadei
documentate
(prin) alte
rea
rea rula- cur- curcaţia
pentru
bonurilor de
plată (lei) /
conform cu
instrutotală a jului pe
sul
sul vitezo- cheltuieli de gestiune
plată
Valoarea totală a
normele în
mente
rulacota A / total total metrucurente /
T.V.A. înregistrate jului /
vigoare
(docuValoacu
(km)
lui
Taloane
de la începutul
mente) de
Valoarea
călă(km)
pentru o
anului gestionar în
plată
rea
T.V.A.
tori
alimen-tare
baza bonurilor de totală a
pe cota (km)
(l)
plată (lei)
T.V.A.
A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Soldul de numerar
rămas temporar la
conducătorul
autovehiculului
(şofer) la sfîrşitul
perioadei de
gestiune

13

A predat / primit
gestiunea, inclusiv
mijloacele băneşti
Nume,
prenume,
semnătura de
predare

Nume,
prenume,
semnătura de
primire

14

15

6-II-V
Nr.
crt.

1

CantiVolumul
Rulajul (lei)
Avans
tatea
cumulativ pe
înregistrat, conform bonurilor de plată eliberate în perioada de gestiune
(introdus în caseta de bani a
elibecumpărări de valute
MCC/IF) pentru derularea
rată
străine de la începutul
operaţiunilor de schimb valutar
de boanului gestionar în
nuri baza bonurilor de plată Valoarea Valoarea Valoarea totală a
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6-IV
Agenda utilizatorului:
1. Prezentul registru (Registrul maşinii de casă şi control/imprimantei fiscale– în continuare Registrul MCC/IF) este cel prevăzut la

Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control
2. Pentru fiecare maşină de casă şi control/imprimantă fiscală (MCC/IF) se deschide cîte un Registrul MCC/IF în parte, pentru fiecare an
(semestru) de gestiune.
3. Ţinerea Registrului MCC/IF – înregistrarea, conform cu raportul de închidere zilnică, a încasărilor mijloacelor băneşti în numerar (sau
alt instrument (mod) de plată) provenite din tranzacţiile comerciale ale agentului economic.
4. Registrul MCC/IF constă din următoarele părţi:
a) foaie de titlu, iar pe verso modul de completare a formularelor respective,
b) partea întîi – formular notat 6-I (6-I-T – transporturi în regim taxi, 6-I-V – servicii de schimb valutar, 6-I-H – jocuri de noroc): pentru
înregistrarea în ordine cronologică a datelor de totalizare din raportul de închidere zilnică (numit şi Raport Z),
c) partea a doua – formular notat 6-II (6-II-T – transporturi în regim taxi, 6-II-V – servicii de schimb valutar): pentru înregistrarea în
ordine cronologică a datelor totalizatoare pe perioada de gestiune în cazul în care, conform normelor legale, s-a folosit bonul de plată,
d) partea a treia – formular notat 6-III: pentru lipire (şi păstrare) în ordine cronologică a rapoartelor de închidere zilnică,
e) partea a patra – formular notat 6-IV: prezenta Agendă utilizatorului.
5. Nu se permite modificarea coloanelor formularelor din Registrul MCC/IF.
6. Cotele curente de impozitare (cotele T.V.A.) se fixează în Registrul MCC/IF (în ziua înregistrării lor în MCC/IF) sub formă de înscriere
specială, completînd coloanele 5, 6, 7, 8, 15 şi 16. Se avizează de contabilul – şef şi se semnează de conducător (administrator), se înscrie. De
asemenea cotele T.V.A. se înscriu, în condiţiile descrise, la deschiderea unui nou Registrul MCC/IF şi ori de cîte ori se modifică.
7. Registrul MCC/IF este document contabil gestionar cu termen de păstrare nu mai puţin de 4 ani de la momentul emiterii rapoartelor ce
le conţine.
8. Paginile din Registrul MCC/IF se numerotează şi se şnuruiesc. La sfîrşitul Registrul MCC/IF se înscrie numărul total de pagini şi se
confirmă prin semnăturile conducătorului (administratorului) şi contabilului-şef. Peste capetele aţelor se lipeşte o hîrtie, pe care se aplică
semnîturile conducătorului (administratorului) și contabilului-șef. Semnăturile aplicate trebuie să cuprindă marginile hîrtiei.
9. Agentul economic – utilizator al MCC/IF îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea şi corespunderea datelor completate de el.
10. Registrul MCC/IF, editat şi broşat în mod tipografic, conţine: copertă, foaie de titlu, partea întîi – 15 foi – formulare cu verso de tip
6-I (sau 6-I-T, sau 6-I-V, sau 6-I-H), o foaie de delimitare de culoare alta decît albă, partea a doua – 4 foi – formulare cu verso de tip 6-II (sau 6II-T, sau 6-II-V), o foaie de delimitare de culoare alta decît albă, partea a treia – 15 foi – formulare cu verso de tip 6-III, partea a patra – 1 foaie
(vezi pct.4 e)), copertă.
Formularele 6-I, 6-I-T, 6-I-V, 6-I-H, 6-II, 6-II-T, 6-II-V conţin 14 spaţii evidenţiate (a cîte 2 rînduri) pentru completare, iar formularul 6III – 14 spaţii evidenţiate pentru lipirea rapoartelor.

Verso 6-IV

Au fost numerotate şi şnuruite ___________ pagini
Conducător (administrator)
Contabil-şef

Registrul MCC/IF nr.

(NN)

"____"______________
(AAAA)

(data consemnării)

(AAAA)

_____________________ ____________________
(numele, prenumele)
(semnătura)
_____________________ ____________________
(numele, prenumele)
(semnătura)

Anexa nr.8.4
Anexa nr.7 la Regulamentul cu privire la modul
de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Modul de completare a Registrelor MCC/IF
I. Modul de completare a Registrului MCC/IF cod 6-I (REGISTRUL 6-I):
REGISTRUL 6-I este registrul de uz general care se foloseşte la decontările în numerar/sau prin alt instrument
de plată în activităţile pentru care nu este prevăzut registru special.
După emiterea raportului de închidere zilnică (RAPORT Z - figura 1) se efectuează înregistrarea datelor
totalizatoare în Registrul MCC/IF (formularul de tip 6-I – figura 3), completînd rîndul liber, imediat următor, astfel:
1) coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii în Registrul MCC/IF;
2) coloana 2 – sub-rîndul 1 – numărul raportului de închidere zilnică (NNNN);
coloana 2 – sub-rîndul 2 – data raportului de închidere zilnică (ZZ.LL.AAAA);
3) coloana 4 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică
emis la sfîrşitul perioadei de gestiune – suma din rîndul CIRCUL [=CIRCUL А + CIRCUL B + CIRCUL C + CIRCUL
D], notat ΣZ;
coloana 4 – sub-rîndul 2 – valoarea totală a T.V.A. (lei) înregistrată, conform cu raportul de închidere zilnică
emis la sfîrşitul perioadei de gestiune – suma din rîndul IMPOZIT [=A% + B% + C% + D%], notat ΣI;
4) coloana 3 – sub-rîndul 1 valoarea totală a rulajului înregistrat cumulat de la începutul anului gestionar (lei).
Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rîndul 1 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă)
cu suma din coloana 4 sub-rîndul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat ΣTOT;
coloana 3 – sub-rîndul 2 valoarea totală a T.V.A. cumulat de la începutul anului gestionar (lei). Se calculează
prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rîndul 2 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din
coloana 4 sub-rîndul 2 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat ΣTVA;
5) coloana 5 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului la cota T.V.A. A (lei) din raportul de închidere zilnică
emis la sfîrşitul perioadei de gestiune – suma din rîndul CIRCUL А, notat ΣZ_A;
coloana 5 – sub-rîndul 2 – valoarea totală a T.V.A. A (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul
perioadei de gestiune – suma din rîndul A%, notat ΣI_A;
6) coloana 6 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului la cota T.V.A. B (lei) din raportul de închidere zilnică
emis la sfîrşitul perioadei de gestiune – suma din rîndul CIRCUL B, notat ΣZ_B;
coloana 6 – sub-rîndul 2 – valoarea totală a T.V.A. B (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul
perioadei de gestiune – suma din rîndul B%, notat ΣI_B;
7) coloana 7 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului la cota T.V.A. C (lei) din raportul de închidere zilnică
emis la sfîrşitul perioadei de gestiune – suma din rîndul CIRCUL C, notat ΣZ_C;
coloana 7 – sub-rîndul 2 – valoarea totală a T.V.A. C (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul
perioadei de gestiune – suma din rîndul C%, notat ΣI_C;
8) coloana 8 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului la cota T.V.A. D (lei) din raportul de închidere zilnică
emis la sfîrşitul perioadei de gestiune – suma din rîndul CIRCUL D, notat ΣZ_D;
coloana 8 – sub-rîndul 2 – valoarea totală a T.V.A. D (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul
perioadei de gestiune – suma din rîndul D%, notat ΣI_D;
9) coloana 9 – sub-rîndul 1 – total numerar introdus în caseta (sertarul) de bani a MCC/IF. Suma totală a
numerarului introdus se calculează prin adunarea tuturor sumelor din bonurile de serviciu de tip INTRODUCERE de
NUMERAR, emise la efectuarea operaţiunii nefiscale respective, notat ΣR. Dacă ΣR = 0 nu se completează;
10) coloana 10 – sub-rîndul 1 / sub-rîndul 2 – se completează după caz, total numerar predat în casieria entităţii
/ încasatorului în timpul perioadei de gestiune din caseta de bani a MCC/IF. Suma totală a numerarului extras se calculează
prin adunarea tuturor sumelor din bonurile de serviciu de tip EXTRAGERE de NUMERAR, emise la efectuarea operaţiunii
nefiscale respective, notat ΣCAS /ΣINC. Dacă ΣCAS /ΣINC. = 0 nu se completează;
11) coloana 11 – sub-rîndul 1 – se completează după caz, total numerar eliberat în timpul perioadei de gestiune
din caseta de bani a MCC/IF, la indicaţia conducerii (de restituit consumatorului). Suma totală a numerarului retras se
calculează prin adunarea tuturor sumelor din bonurile de serviciu de tip EXTRAGERE de NUMERAR, emise la efectuarea
operaţiunii nefiscale respective, notat ΣRETUR. Dacă ΣRETUR = 0 nu se completează;
12) coloana 12 – sub-rîndul 1 / sub-rîndul 2 – se completează după caz, plăţi cu alt instrument de plată din
raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul perioadei de gestiune – suma din rîndul
CARD/VOUCHER/CEC/TICHET/ALT IP, notat ΣC /ΣALT. Dacă ΣC /ΣALT = 0 nu se completează.
Notă: Suma totală achitată cu cardul bancar se calculează prin adunarea tuturor sumelor din bonurile de plată cu
card («bon de plată cu card» = «chitanţa POS») emise în perioada de gestiune. Această sumă trebuie să fie egală cu suma
indicată în rîndul CARD.
13) coloana 13 – sub-rîndul 1/ sub-rîndul 2 – se completează după caz, plăți cu (prin) tichete de masă pe suport
de hîrtie / pe suport electronic din raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul perioadei de gestiune – suma din rîndul
TMH/TME, notat ΣTMH /ΣTME. Dacă ΣTMH /ΣTME = 0 nu se completează;

14) coloana 14 – sub-rîndul 1 / sub-rîndul 2 – suma de numerar din caseta de bani a MCC/IF la sfîrşitul perioadei
de gestiune care trebuie predată în casieria entităţii, notat ΣSERTAR / suma totală a restului nerambursat din valoarea nominală
a tichetului de masă pe suport de hîrtie (rest TMH);
15) coloana 15 – sub-rîndul 1 – numele, prenumele persoanei gestionare;
coloana 15 – sub-rîndul 2 – semnătura persoanei gestionare;
16) coloana 16 – sub-rîndul 1 – numele, prenumele persoanei gestionare;
coloana 16 – sub-rîndul 2 – semnătura persoanei gestionare;
17) raportul zilnic de închidere se lipeşte în locul respectiv al Registrul MCC/IF (formularul de tip 6-III).
Notă: Obligatoriu se programează asocierea «codul articolului (denumirea)» şi «codul nivelului de T.V.A.»
(nivelele de T.V.A. sunt stabilite de legislaţia fiscală în vigoare). Dacă entitatea nu este plătitoare de T.V.A. toate cotele de
T.V.A. se programează egale cu zero (A, B, C, D=0).
Sub-rîndurile 1 care corespund cotelor de T.V.A. neactivate, precum şi sub-rîndurile 2 ale coloanelor 3 – 8, în
aceste cazuri nu se completează.
Soldul de numerar din caseta de bani a MCC/IF, în orice moment, poate fi verificat prin formula:
ΣSERTAR = ΣX + ΣR – (ΣCAS + ΣINC + ΣRETUR + ΣC + ΣALT + ΣTMH /ΣTME ), unde ΣX, ΣR, ΣCAS, ΣINC, ΣRETUR,
ΣC, ΣALT, ΣTMH, ΣTME – valorile respective ale variabilelor la momentul verificării (ΣX – total rulaj pe perioada curentă
conform RAPORT Х).
Notăm prin Skp suma din coloana k a sub-rîndului p (p=1/p=2), atunci corectitudinea completării Registrului
MCC/IF se verifică după formula:
S41 + S91 = (S101 + S102) + S111 + (S121 + S122) + (S131 + S132) + S141
[ ΣZ + ΣR = (ΣCAS + ΣINC) + ΣRETUR + (ΣC + ΣALT) + (ΣTMH + ΣTME) + ΣSERTAR ].
Pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor totalizatoare din perioada de gestiune în care, conform
normelor legale, s-au utilizat bonurile de plată se foloseşte formularul de tip 6-II, completînd rîndul liber, imediat următor,
astfel:
(1) coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii în formularul de tip 6-II al Registrului MCC/IF;
(2) coloana 2 – sub-rîndul 1 – cantitatea de bonuri de plată perfectate în perioada de gestiune;
coloana 2 – sub-rîndul 2 – data perfectării bonurilor de plată (ZZ.LL.AAAA).
Prin însumarea datelor respective a bonurilor de plată, perfectate în perioada de gestiune, se obţin datele
totalizatoare care se înscriu în continuarea rîndului similar punctelor 3) – 16) a capitolului I.
II. Modul de completare a Registrului MCC/IF cod 6-I-V (REGISTRUL 6-I-V):
REGISTRUL 6-I-V este registrul special care se foloseşte la decontările în numerar de către bănci, case de
schimb valutar, hoteluri (persoane juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere), care în baza licenţelor eliberate de
Banca Naţională a Moldovei efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.
După emiterea raportului de închidere zilnică (RAPORT Z - figura 2) se efectuează înregistrarea datelor
totalizatoare în Registrul MCC/IF (formularul de tip 6-I-V – figura 4), completînd rîndul liber, imediat următor, astfel:
1) coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii în Registrul MCC/IF;
2) coloana 2 – sub-rîndul 1 – numărul raportului de închidere zilnică (NNNN);
coloana 2 – sub-rîndul 2 – data raportului de închidere zilnică (ZZ.LL.AAAA);
3) coloana 4 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului pe cumpărări de valute străine (lei) (compartimentul A cumpărare) din raportul de închidere zilnică, notat NC;
4) coloana 6 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului pe vînzări de valute străine (lei) (compartimentul B vînzare) din raportul de închidere zilnică, notat NV;
5) coloana 3 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a cumpărărilor de valute străine (compartimentul A - cumpărare)
cumulat de la începutul anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rîndul 1 (notat VC-1) din
înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 4 sub-rîndul 1 din înscrierea curentă (perioada
de gestiune curentă), notat VC = VC-1 + NC;
coloana 3 – sub-rîndul 2 – valoarea totală a vînzărilor de valute străine (compartimentul B - vînzare) cumulat de
la începutul anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rîndul 2 (notat VV-1) din înscrierea
precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 6 sub-rîndul 1 din înscrierea curentă (perioada de
gestiune curentă), notat VV = VV-1 + NV;
6) coloana 8 – sub-rîndul 1 – plăţi suplimentare obligatorii (lei) (în cuantum de 0,1 la sută din suma achitată la
cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar – art. 4 lit. d) din Legea Fondului
republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000) – suma respectivă din
raportul de închidere zilnică;
7) coloana 9 – sub-rîndul 1 – comisioane (lei) – suma respectivă din raportul de închidere zilnică;
8) coloana 12 – sub-rîndul 1 – avans – numerar MDL (introdus în caseta de bani a MCC) pentru derularea
operaţiunilor de schimb valutar;
9) coloana 13 - se completează, după caz, cu indicatorul stabilit prin ordonanţe interne ale entităţii (comun pentru
toate subdiviziunile structurale ale acesteia);
10) coloanele 14 şi 15 - semnează persoanele indicate sau persoanele desemnate prin ordonanţe interne ale
entităţii;
11) raportul zilnic de închidere se lipeşte în locul respectiv al Registrului MCC/IF (formularul de tip 6-III).

Notă: Coloanele Registrului MCC/IF notate prin numerele 5, 6 (sub-rîndul 2) şi 7 se completează conform actelor
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, iar în lipsa reglementărilor - operaţiunile respective nu se efectuează, deci
coloana 5 (sub-rîndul 1 şi sub-rîndul 2), coloana 6 (sub-rîndul 2) şi coloana 7 (sub-rîndul 1 şi sub-rîndul 2) ale înscrierii cu
numărul de ordine curent nu se completează. În prezent nu se completează sub-rîndul 1 al coloanelor 5, 7, 10 şi 11, precum
şi sub-rîndul 2 al coloanelor 4-12.
Soldul de numerar din caseta de bani a MCC/IF se verifică după formula:
N1MDL = N5MDL – N6MDL + NV – NC, N1V = N5V – N6V + N2V – N3V, unde indicele inferior numeric al variabilei N
indică numărul raportului (RAPORT -  din figura 2), iar indicele superior literal la valută: MDL – leul moldovenesc,
V – orice valută străină.
Pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor totalizatoare din perioada de gestiune în care, conform
normelor legale, s-au utilizat bonurile de plată se foloseşte formularul de tip 6-II-V (servicii de schimb valutar), completînd
rîndul liber, imediat următor, astfel:
(1) coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii în formularul de tip 6-II-V al Registrului MCC/IF;
(2) coloana 2 – sub-rîndul 1 – cantitatea de bonuri de plată perfectate în perioada de gestiune;
coloana 2 – sub-rîndul 2 – data perfectării bonurilor de plată (ZZ.LL.AAAA).
Prin însumarea datelor respective a bonurilor de plată, perfectate în perioada de gestiune, se obţin datele
totalizatoare care se înscriu în continuarea rîndului similar punctelor 3) – 10) a capitolului II.

III. Modul de completare a Registrul MCC/IF cod 6-I-T (REGISTRUL 6-I-T):
REGISTRUL 6-I-T este registrul special care se foloseşte la decontările în numerar de către operator de
transport rutier care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (TAXI – autovehicul dotat cu aparat de
taxat legalizat). În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 17) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 serviciile
de transportare a călătorilor sunt scutite de T.V.A.
După emiterea raportului de închidere zilnică (RAPORT Z - figura 5) se efectuează înregistrarea datelor
totalizatoare în Registrul MCC/IF (formularul de tip 6-I-T – figura 7), completînd rîndul liber, imediat următor, astfel:
1) coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii în Registrul MCC/IF;
2) coloana 2 – sub-rîndul 1 – numărul raportului de închidere zilnică (NNNN) din rîndul NR. RAP. Z=;
coloana 2 – sub-rîndul 2 – data raportului de închidere zilnică (ZZ.LL.AAAA), rîndul ce urmează după rîndul
AP.NR.=;
3) coloana 4 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică
emis la sfîrşitul perioadei de gestiune – suma (notăm T) indicată în raportul TOTAL ZILNIC la rîndul TOTAL(LEI);
coloana 4 – sub-rîndul 2 – nu se foloseşte;
4) coloana 3 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului înregistrat cumulat de la începutul anului gestionar
(lei). Se calculează prin adunarea sumei (notăm V S-1) din coloana 3 sub-rîndul 1 din înscrierea precedentă (perioada de
gestiune precedentă) cu suma din coloana 4 sub-rîndul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă) (notăm
VS = VS-1 + T);
coloana 3 – sub-rîndul 2 – nu se foloseşte;
5) coloana 5 – nu se foloseşte;
6) coloana 6 – sub-rîndul 1 – total distanţă plătită, adică parcursul total cu călători (km), parcursul indicat în
raportul TOTAL ZILNIC la rîndul OCUPAT KM: [cifrele de după virgulă nu se transcriu];
coloana 6 – sub-rîndul 2 – nu se foloseşte;
7) coloana 7 – sub-rîndul 1 – total distanţă parcursă (km), parcursul indicat în raportul TOTAL ZILNIC la
rîndul TOTAL KM: [cifrele de după virgulă nu se transcriu];
coloana 7 – sub-rîndul 2 – nu se foloseşte;
8) coloana 8 – sub-rîndul 1 – indicaţia vitezometrului (km) la oomm [cifrele de după virgulă nu se transcriu];
coloana 8 – sub-rîndul 2 – nu se foloseşte, se recomandă de folosit pentru înscrierea timpului cînd s-a luat
indicaţia vitezometrului [oomm];
9) coloana 9 – sub-rîndul 1 – suma avansului (lei) eliberat şoferului pentru cheltuieli curente;
coloana 9 – sub-rîndul 2 – taloane eliberate şoferului pentru alimentare cu combustibil (l);
10) coloana 10 – sub-rîndul 1 – suma de numerar predată de şofer în casieria entităţii în timpul perioadei de
gestiune;
coloana 10 – sub-rîndul 2 – nu se foloseşte;
11) coloana 11 – sub-rîndul 1 – suma cheltuielilor directe în timpul perioadei de gestiune, documentate
conform cu normele în vigoare;
coloana 11 – sub-rîndul 2 – nu se foloseşte, se recomandă de folosit pentru înscrierea datelor privind
alimentarea (în baza taloanelor eliberate şoferului) cu combustibil (l);
12) coloana 12 – sub-rîndul 1 – alte instrumente (documente) de plată;
coloana 12 – sub-rîndul 2 – plata cu cardul bancar temporar nu se utilizează;
13) coloana 13 – sub-rîndul 1 – decontări cu conducătorul auto (şoferul):
soldul de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune, rămas temporar la dispoziţia şoferului, se calculează
după formula: G13 = G4 + G9 – G10 – G11, unde Gn – suma înscrisă în coloana n;
coloana 13 – sub-rîndul 2 – nu se foloseşte;
14) coloana 14 – sub-rîndul 1 – numele, prenumele şoferului;

coloana 14 – sub-rîndul 2 – semnătura şoferului;
15) coloana 15 – sub-rîndul 1 – numele, prenumele persoanei gestionare;
coloana 15 – sub-rîndul 2 – semnătura persoanei gestionare;
16) raportul zilnic de închidere se lipeşte în locul respectiv al Registrului MCC/IF (formularul de tip 6-III).
Pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor totalizatoare din perioada de gestiune în care, conform
normelor legale, s-au utilizat bonurile de plată se foloseşte formularul de tip 6-II-T (transporturi în regim taxi),
completînd rîndul liber, imediat următor, astfel:
(1) coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii în formularul de tip 6-II-T al Registrului MCC/IF;
(2) coloana 2 – sub-rîndul 1 – cantitatea de bonuri de plată perfectate în perioada de gestiune;
coloana 2 – sub-rîndul 2 – data perfectării bonurilor de plată (ZZ.LL.AAAA).
Prin însumarea datelor respective a bonurilor de plată, perfectate în perioada de gestiune, se obţin datele
totalizatoare care se înscriu în continuarea rîndului similar punctelor 3) – 15) a capitolului III.
IV. Modul de completare a Registrului MCC/IF cod 6-I-H (REGISTRUL 6-I-H):
REGISTRUL 6-I-H este registrul special care se foloseşte la decontările în numerar în activitatea legată de
desfăşurarea jocurilor de noroc.
După emiterea raportului de închidere zilnică (RAPORT Z - figura 6) se efectuează înregistrarea datelor
totalizatoare în Registrul MCC/IF (formularul de tip 6-I-H –
figura 8), completînd rîndul liber, imediat următor,
astfel:
1) coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii în Registrul MCC/IF;
2) coloana 2 – sub-rîndul 1 – numărul raportului de închidere zilnică (NNNN);
coloana 2 – sub-rîndul 2 – data raportului de închidere zilnică (ZZ.LL.AAAA);
3) coloana 3 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului înregistrat cumulat de la începutul anului gestionar
(lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rîndul 1 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune
precedentă) cu suma din coloana 4 sub-rîndul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat St;
coloana 3 – sub-rîndul 2 – valoarea totală a rulajului impozitului reţinut din cîştiguri cumulat de la începutul
anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rîndul 2 din înscrierea precedentă (perioada
de gestiune precedentă) cu suma din coloana 6(B) sub-rîndul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă),
notat Si;
4) coloana 4 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului (mize returnate, impozit reținut, mize depuse,
cîştiguri spre plată) din raportul de închidere zilnică–suma indicată la CIRCUL [=CIRCUL A + CIRCUL B + CIRCUL
C + CIRCUL D], notat Tz;
5) coloana 5 – sub-rîndul 1 – fondul de cîştiguri (introdus în caseta de bani a MCC/IF), notat Fc, dacă Fc =
0, nu se completează;
6) coloana 6(A) - sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului mizelor returnate din raportul de închidere zilnică
– suma indicată la CIRCUL A [sau la # 4, sau la #04], notat Tret;
7) coloana 7(B) – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului impozitului reţinut din cîştiguri din raportul de
închidere zilnică – suma indicată la CIRCUL B [sau la CEC, sau la # 3, sau la #03], notat Ti;
8) coloana 8(C) – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului mizelor depuse din raportul de închidere zilnică
– suma indicată la CIRCUL C [sau la # 1, sau la #01], notat Tm;
9) coloana 9(D) – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului cîştigurilor spre plată din raportul de închidere
zilnică – suma indicată la CIRCUL D [sau la TICHET], notatTc;
10) coloana 10 – sub-rîndul 1 – flux de numerar: diferenţa dintre întrările (valoarea totală a rulajului mizelor
depuse) și ieșirile (valoarea totală a rulajului mizelor returnate, valoarea totală a rulajului impozitului reţinut şi valoarea
totală a rulajului cîştigurilor spre plată), notat Dmc=Tm – (Tret +Ti + Tc);
11) coloana 11 – sub-rîndul 1/sub-rîmdul 2 – suma numerarului predată în casieria entităţii eliberat
încasatorului în timpul perioadei gestionare din caseta de bani a MCC/IF prin operaţiunea ne-fiscală „eliberare de
serviciu a banilor” din contul mizelor acumulate (se calculează prin adunarea sumelor din bonurile de serviciu
respective emise cu această ocazie), notat Ni (Ni ≤ Dmc≥0), dacă Dmc <0, Ni =0 și nu se completează;
12) coloana 12 – sub-rîndul 1 – soldul numerarului care se află în caseta de bani a MCC/IF (din contul
mizelor acumulate) la închiderea schimbului şi care trebuie vărsat în casieria entităţii, notat Nr, dacă Dmc≥0 se înscrie
Nr = Dmc + Ti – Ni , dacă Dmc <0 se înscrie Nr = Ti (suma din coloana 7(B) sub-rîndul 1);
13) coloana 13 – sub-rîndul 1 – valoarea totală a rulajului cîştigurilor cumulat de la începutul anului
gestionar. Se calculează prin adunarea sumei din coloana 13 sub-rîndul 1 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune
precedentă) cu suma din coloana 6(A), cu suma din coloana 7(B) şi suma din coloana 9(D) sub-rîndul 1 din înscrierea
curentă (perioada de gestiune curentă), notat Scc= Tret + Ti + Tc;
14) coloana 14 – sub-rîndul 1 – numele, prenumele persoanei gestionare;
coloana 14 – sub-rîndul 2 – semnătura persoanei gestionare;
15) coloana 15 – sub-rîndul 1 – numele, prenumele persoanei gestionare;
coloana 15 – sub-rîndul 2 – semnătura persoanei gestionare.
16) raportul zilnic de închidere se lipeşte în locul respectiv al Registrului MCC/IF (formularul de tip 6-III).

17) Suma din coloana 10, Dmc, reprezintă cîştigul / pierderea (±) plătitorului de cîştiguri în perioada de
gestiune, iar diferenţa (St - 2Scc) – cîştigul / pierderea (±) plătitorului de cîştiguri cumulat de la începutul anului gestionar.
18) Soldul de numerar din caseta de bani a MCC/IF, în orice moment, se verifică după formula: Ns = Fc +
(Nv - Ne) + (Tm + Ti) - (Tret + Tc), unde Fc, Nv, Ne, Tret, Ti,Tm, Tc – valorile respective ale variabilelor la momentul
verificării (Nv, Ne – semnifică total numerar vărsat / eliberat în / din caseta de bani a MCC/IF).
Notă: Suma reală a numerarului este egală cu suma indicatorilor „NUMERAR în SERTAR” și „CEC”
(sau CIRCUL B) din raportul de închidere zilnică (RAPORT Z) (sau RAPORT X).

Figura 1
S.C. VATRA MORII S.R.L.
IDNO 1007770054321
Chişinău, str. Calea Lactee, 3-7-11
RAPORT FISCAL ZILNIC (RAPORT Z)
Benzi de control:
1
RAPORT ARTICOLE
…
TOTAL
18886.82
RAPORT BIROURI
#1
14858.33
#2
3942.99
#4
85.50
TOTAL
18886.82
RAPORT GRP. DE MARFĂ
#01
18886.82
TOTAL
18886.82
RAPORT GRP. DE IMPOZIT IVA2
CIRCUL A
14858.33
CIRCUL B
3942.99
CIRCUL C
0.00
CIRCUL D
85.50
CIRCUL
18886.82
A=20%
2476.39
B=8%
292.07
C=0%
0.00
D=0%
0.00
IMPOZIT
2768.46
RAPORT OPERATORI
INSPECTOR1
#01
CUMPĂRĂTORI
5
ARTICOLE
18886.82
TOTAL
18886.82
NUMERAR
17931.57
CARD
455.25
TICHET
500.00
TOTAL
18886.82
INTRODUS
103.18
IEŞIRE
-15011.58
=
3978.42
NUMERAR în SERTAR
3023.17
RAPORT NUMERAR ÎN SERTAR
CUMPĂRĂTORI
5
ARTICOLE
18886.82
TOTAL
18886.82
NUMERAR
17931.57
CARD
455.25
TICHET
500.00
TOTAL
18886.82
INTRODUS
1
103.18
IEŞIRE
3
-15011.58
=
3978.42
NUMERAR în SERTAR
023.17
BONURI de CASĂ EMISE
5
NUMĂRUL ULTIMULUI BON
18
FAB.N
MD00270651
ÎNR. N
AA17090001
MCC NULATĂ
RAP. FISC. 0152
IVA2
27.06.2018
20:15
***
BON FISCAL
***

Figura 2
S.C. THALER S.R.L.
IDNO 1008770065432
Chişinău, str. Calea Lactee, 3-8-10
N ÎNR.
A817000001
CLIENŢI
5
 RAPORT CANTITATIV VAL.
MDL
52505.84
USD
7900
EUR
3900
RON
10000
 RAPORT CUMPĂRĂRI
USD
200
EUR
100
 RAPORT VÎNZĂRI
USD
300
EUR
200
 RAPORT PREŢ PROGRAMAT
USD
10.2000 C
10.5000 V
EUR
13.1000 C
13.4000 V
RON
3.1000 C
3.3000 V
 RAPORT SUME INTRODUSE
MDL
250000.00 
USD
10000
EUR
5000
RON
20000
 RAPORT SUME DE IEŞIRE
MDL
200000.00
USD
2000
EUR
1000
RON
10000
 RAPORT PL. SUPL. FSP
CANTITATE
2
MDL
5.84 
 RAPORT COMISIOANE
CANTITATE
2
MDL
20.00 
 INFORMAŢIE BONURI NULE
CANTITATE
2
MDL
1833.33
 RAPORT RULAJ CUMP. VÎNZ.
A
3340.00 
B
5845.84 
NUMĂR DE BON.
ULTIMUL BON

7
7

MCC NULATĂ
RAPORT Z
N0152 RD2 
27.06.2018
10:45
*
BON FISCAL
***
N FAB.

MD23100001

7900

Figura 3

6-I

Nr. raportului de Valoarea totală a rulajului
închidere zilnică / înregistrat de la începutul
anului gestionar (lei) /

Rulajul (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul perioadei de gestiune /
Valorile T.V.A. (lei) pe cotele aferente

Suma predată
în casierie /
încasatorului
în timpul perioadei
de gestiune

Suma restituită
consumatorilor
în timpul perioadei
de gestiune

Suma achitată
(confirmată) cu
(prin) alte
instrumente
(documente) de
plată

10

11

12

Nume, prenume

Semnătura

Data

Conducător
Contabil - şef

S. Andrei
M. Elena

SAndrA
MElenaA

15.01.2018

5000.00
10000.00

11.58

455.25
500.00

3023.17

Nr.
crt.
Data raportului de Valoarea totală a T.V.A.
închidere zilnică înregistrate de la începutul
anului gestionar (lei)

1

2

3

Valoarea totală a
rulajului /
Valoarea totală a
T.V.A.

4

Valoarea rulajului
pe cota A /
Valoarea T.V.A.
pe cota A

Valoarea
rulajului pe cota
B/
Valoarea T.V.A.
pe cota B

Valoarea
Valoarea rulajului
Vărsămînt de
rulajului pe cota
pe cota D /
serviciu de numerar
C/
Valoarea T.V.A. în caseta de bani a
Valoarea T.V.A.
pe cota D
MCC/IF la
pe cota C
începutul perioadei
de gestiune

5

6

7

8

A=20%

B=8%

C=0%

D=0%

9

Suma achitată
Soldul de numerar
A predat / primit gestiunea,
(confirmată) cu din caseta de bani a
inclusiv mijloacele băneşti
(prin) tichet de MCC/IF la sfîrşitul
masă pe suport perioadei de gestiune
de hîrtie/pe
suport
electronic
Suma totală a
Nume,
Nume, prenume,
restului
prenume
semnătura de
nerambursat din
,
primire
valoarea nominală a semnătu
tichetului de masă
ra de
pe suport de hîrtie
predare
(“rest TMH”)

13

14

15

16

…

154

0151

472170.50
69211.50
491057.32
71979.96

26.06.2018
155

0152
27.06.2018

18886.82
2768.46

14858.33
2476.39

3942.99
292.07

85.50

103.18

Figura 4
Nr. de
ordine
al înscrierii

1







6-I-V

Nr. raportului
de închidere
zilnică /

Volumul cumulativ pe
cumpărări de valute străine
de la începutul anului
gestionar (lei) /

Data raportului
de închidere
zilnică

Volumul cumulativ pe
vînzări de valute străine
de la începutul anului
gestionar (lei)

2

3

Rulajul (lei)
înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul perioadei de gestiune
Valoarea totală a
Valoarea totală a
Valoarea totală a
Valoarea totală a
rulajului pe cumpărări rulajului pe cumpărări rulajului pe vînzări de rulajului pe vînzări
de valute străine
de cecuri de călătorie valute străine / inclusiv de cecuri de călătorie
(la curs de cumpărare) (la curs de cumpărare)
achitate prin
/ inclusiv achitate
intermediul cardurilor
prin intermediul
bancare
cardurilor bancare
(la curs de vînzare)
(la curs de vînzare)
4
5
6
7

A – cumpărare

Plăţi
suplimentare
obligatorii

Comisioane

8

9

Avans (introdus în caseta de bani a MCC/IF) pentru
derularea operaţiunilor de schimb valutar
Numerar în
Cecuri
valute străine
de călătorie
(recalculat în MDL la (recalculat în MDL la
cursul oficial al BNM cursul oficial al BNM
curent)
curent)

10

A predat / primit gestiunea,
inclusiv mijloacele băneşti

Numerar
în
MDL

11

12

Nume, prenume

Semnătura.

Data

S. Andrei
M. Elena

SAndrA
MElenaA

10.01.2018

Nume, prenume,
semnătura de
predare

Nume, prenume,
semnătura de primire

14

15

13

B – vînzare
Conducător
Contabil - şef

…

154
155

0151
26.06.2018
0152
27.06.2018

28300.00
29000.00
31640.00
34845.84

3340.00

5845.84

5.84

20.00

250000.00







Figura 5

Figura 6

*************************************************
*****
*
RAPORT FISCAL Z
*
*************************************************
*****

Î.M. ROYAL CLUB S.A
IDNO 1007770012345
Chişinău, str. Calea Lactee, 3-7-11
INR. N: H112345678

RIKSCHA S.A.
IDNO 1008770165432
Chişinău, str. Calea Lactee, 4-7-10
NR.AUTO
CERTIF:
AP.NR.=
27.07.2012
SET TARIF 1
NR.CURSE
PORNIRE
KM: 70.050
STAŢIONARE

TVA
TVA
TVA
TVA

K KK 999
0001:2000
123456
18:14 
A
10
100.00
168.12
6.85
A
7
105.00
541.75
12.07

*************************************************
**

ŞOFER 3:
TOTAL KM:
205.496
NR.CURSE
17
KM: 196.040
709.87
TOTAL(LEI)
933.80
TVA-A:00%0.00
************************************
*
TOTAL ZILNIC
*
NR.BF.
17
TOTAL KM:
OCUPAT KM:
LEI(KM)
TOTAL(LEI)

205.496



196.040 
709.87
933.80 

TVA-A:00%0.00
************************************
*

TOTAL TAXIMETRU

# 0008
A
B
C
D

RAPORT

*************************************************
*

SET TARIF 3
NR.CURSE
PORNIRE
KM: 125.990
STAŢIONARE

RAPORT ZILNIC

*

TOTAL KM:
OCUPAT KM:
NR.BF.
TOTAL(LEI)
TVA-A:00%0.00
************************************
*
NR.RAP. Z=
0152 
************************************
*

BON FISCAL

8817000002

27.07.2018

20:45

0%
0%
0%
0%
TVA

BRUT A
BRUT B
BRUT C
BRUT D

1105.00
60.00
3400.00
440.00

FĂRĂ TVA

0.00

TVA
TVA
TVA

0.00
0.00
0.00

A
B
C

TVA D
0.00
TOTAL TVA
0.00
TOTAL VÂN.
5005.00
NR. BON FISCAL
7
JE Nr:
2
RAPORT GENERAL
NUMĂR CLIENȚI
7
REDUCERE
1
-60.00
NUMERAR
4505.00
CÂȘTIG
440.00
IMPOZIT
60.00
-------------------------------------------------------------PRIMIT
1
1500.00
PLĂTIT

4
-

2545.00
NUMERAR
ÎN
SERTAR
LEI
3460..00
-------------------------------------------------------------GRAND
TL
BRUT
21455.53
GRAND
TL
NET
21455.53
GRAND TL TVA
0.00
CASA GOLITĂ

00001984 01
30
24-11-2018
20:37
OPERATOR:
OPERATOR
30
FAB.N:
00250376
BON FISCAL

Figura 7
Nr. raportului de
închidere zilnică /

6-I-T
Valoarea totală a
rulajului înregistrat de
la începutul
anului gestionar (lei) /

Rulajul (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfîrşitul perioadei de gestiune /
Valorile T.V.A. (lei) pe cotele aferente

Suma predată
în casierie
în timpul perioadei
de gestiune

Suma cheltuielilor
directe în timpul
perioadei de gestiune,
documentate conform
cu normele în vigoare

Nr. de
ordine al
înscrierii

Data raportului de
Valoarea totală a
închidere zilnică T.V.A. înregistrate de
la începutul
anului gestionar (lei)

1

2

3

Valoarea totală a
rulajului /
Valoarea totală a
T.V.A.

4

Valoarea rulajului
pe cota A /
Valoarea T.V.A.
pe cota A

Parcursul total
cu călători
(km)

Parcursul total
(km)

Indicaţia
vitezometrului
(km)

5

6

7

8

9

10

11

13

Nume, prenume

Data

Conducător
Contabil - şef

…

0151

2000.00

2000.00

2933.80

933.80

Soldul de numerar
rămas temporar la
conducătorul
autovehiculului
(şofer) la sfîrşitul
perioadei de
gestiune

A predat / primit gestiunea, inclusiv mijloacele
băneşti

Avans (lei)
pentru cheltuieli
curente /
Taloane pentru o
alimentare (l)

A=0%

155

Suma achitată
(confirmată) cu
(prin) alte
instrumente
(documente) de
plată

12
Semnătura
L. Ş.
S. Andrei
SAndrA
S. Elena
SElenaA

Nume, prenume,
semnătura de predare

Nume, prenume,
semnătura de primire

14

15

11.01.2018

67278

25.07.2018
156

0152

196

205

27.07.2018

67484
1820

100.00
40.000

Figura 8

700.00

130.00
30.000

Rulajul (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune

Suma predată
în casierie /
încasatorului
în timpul perioadei
de gestiune
din contul mizelor
acumulate

Nr.
crt.

Data raportului Valoarea totală a rulajului
de închidere
impozitului reţinut din
zilnică
câştiguri cumulat de la
începutul
anului gestionar (lei)

1
2
3

2

0124
23.11.2018
0125
24.11.2018
0126
25.11.2018







6-I-H

Nr. raportului de Valoarea totală a rulajului
închidere zilnică /
înregistrat cumulat
de la începutul
anului gestionar (lei) /

1

203.80

3

1700.00
84.00
4385.00
270.00
9390.00
330.00

Valoarea totală a
rulajului
[(A) + (B) + (C) + (D)]

Fond de câştiguri
(introdus în
sertarul pentru
bani al MCC/IF)

4
ACTIVITATE

5
ÎN

NIVELELE

DE COTE

1700.00

Rulajul mizelor
returnate

Rulajul
impozitului
reţinut din
câştiguri

Rulajul
mizelor depuse

(±)

Valoarea totală a
rulajului ieşirilor
cumulat de la
începutul
anului gestionar
(lei)

[(A) + (B) + (D)]

Flux de numerar
[(C) – (A) – (B) – (D)]

6 (A)
7 (B)
8 (C)
DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC
T.V.A. :

Rulajul câştigurilor
spre plată

Soldul de
numerar din
caseta de bani a
MCC/IF la
sfârşitul
perioadei de
gestiune din
contul mizelor
acumulate

9 (D)

10

Conducător
Contabil - şef

11

13

Nume, prenume

12
Semnătura
L. Ş.
S. Andrei
SAndrA
S. Elena
SElenaA

Data

= 0%

1500.00

84.00

1000.00

616.00

300.00

384.00

700.00

2685.00

1500.00

186.00

1135.00

1364.00

-415.00

186.00

2250.00

5005.00

1500.00

60.00

3400.00

440.00

1795.00

855.00

3855.00

1000.00

Nume,
prenume,
semnătura de
predare

Nume,
prenume,
semnătura de
primire

14

15

S. Andrei
SAndrA
S. Elena
SElenaA
S. Elena
SElenaA

S. Elena
SElenaA
S. Andrei
SAndrA
S. Andrei
SAndrA

01.01.2018

A, B, C, D

1105.00

A predat / primit gestiunea,
inclusiv mijloacele băneşti

Anexa nr.8.5

Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la modul
de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Codul fiscal -

 _________________________________
(Denumirea contribuabilului - utilizatorului)

_______________________________



(subdiviziunea, codul subdiviziunii)

______________________________________
(adresa, locul amplasării subdiviziunii)

Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică
pentru MCC/IF
(Registrul asistenţă tehnică)
/ Журнал учёта услуг по технической поддержке ККМ/ФП /
/
(Журнал услуг)
/
MCC/IF de model ____________________________________________________________
(Denumirea)
Codul de înregistrare al MCC/IF conform cu Registrul unic -



Nr. de fabricaţie ____________________________________________________________
Nr. de înregistrare al MCC/IF atribuit de SFS __________________________________
Data punerii în exploatare a MCC/IF (data fiscalizării iniţiale) ___________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Codul fiscal şi denumirea centrului de asistenţă tehnică (CAT)
cu care utilizatorul a încheiat contract de asistenţă tehnică pentru MCC/IF de acest model
nr. contract, data, valabil până la data, tel. / fax contact)
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Codul fiscal şi denumirea centrului de asistenţă tehnică (CAT)
cu care utilizatorul a încheiat contract de asistenţă tehnică pentru MCC/IF de acest model
nr. contract, data, valabil până la data, tel. / fax contact)
_______________________________________________________________________________________________________________

A c t nr. ______
din „ ___ ” ___________ 20___

A. Notă privind recepționarea MCC/IF de către CAT
La prezentarea MCC/IF s-a verificat corespunderea elementelor de identificare ale sigiliilor de
protecţie (sigiliile fiscale şi sigiliile furnizorului aplicate pe carcasa MCC/IF, conform schemei
de aplicare din Anexa S) cu cele consemnate în Actul nr. ___ din „ ___ ” ___________ 20___
al prezentului Registru asistenţă tehnică (partea B) şi s-a stabilit că sigiliul respectiv este valid
/ invalid, precum urmează :
SFS -

-

____________
valid / invalid

serie-număr

,

-
serie-număr

____________
valid / invalid

-

,

serie-număr

____________ ;
valid / invalid

FURNIZOR (abrevierea denumirii) -

-

____________
valid / invalid

serie-număr

-

,

-
serie-număr

-

,

serie-număr

-

____________ ,
valid / invalid

 

,
____________ .
În Registrul MCC/IF (partea I) sub numărul de ordine ______ este înscris numărul ultimului
_____ raport de închidere zilnică (raport zilnic) din „ ___ ” ___________ 20___ şi cifra de afaceri
________ lei (_______________________________________________________ ) şi este lipit
în Registrul MCC/IF (partea III).
În Condica nr. ____-____ de înregistrare a MCC/IF recepționate/restituite de către CAT
administrată de către CAT este efectuată înscrierea numărul ___ din „ ___ ” __________ 20___.
____________

,

____________
valid / invalid

____________

__________________________________________________________________________
(codul fiscal şi denumirea CAT, numele, prenumele tehnicianului CAT, numărul legitimaţiei, valabilă până la data, semnătura)

_______________________________________________________________________________________________________________
(Numele, prenumele reprezentantului utilizatorului care a prezentat MCC/IF, data, ora, semnătura)

__________________________________________________________________________

B. Notă privind restituirea MCC/IF de către CAT
din „ ___ ” ___________ 20___
Se restituie MCC/IF după acordarea asistenţei tehnice. Au fost aplicate sigiliile de protecție:

-
serie-număr

,

_____________
interior / carcasă

-

-
serie-număr

,

_____________
interior / carcasă

 

-
serie-număr

_____________ ,
interior / carcasă

 

,
_____________,
_____________ .
În Condica nr. ____-____ de înregistrare a MCC/IF recepționate/restituite de către CAT
administrată de către CAT este efectuată înscrierea numărul ______ din „ ___ ” ___________
20___ ora ___:___.
__________________________________________________________________________
_____________

(codul fiscal şi denumirea CAT, numele, prenumele tehnicianului CAT, numărul legitimaţiei, valabilă până la data, semnătura)

Pe verso, în caz de necesitate, se va detalia şi / sau completa partea respectivă a Actului

Comentarii

La partea A:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(codul fiscal şi denumirea CAT, numele, prenumele tehnicianului CAT, numărul legitimaţiei, valabilă până la data, semnătura)

__________________________________________________________________________

La partea B:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(codul fiscal şi denumirea CAT, numele, prenumele tehnicianului CAT, numărul legitimaţiei, valabilă până la data, semnătura)

Anexa S

A. Schema de aplicare a sigiliilor de protecţie
MCC/IF de model _____________________________________________________________
(Denumirea, codul de înregistrare al MCC/IF conform cu Registrul unic, data includerii, numărul şi data deciziei)

Furnizorul

_____________________________________________________________
(Codul fiscal, abrevierea denumirii)

(Furnizorul include (lipeşte aici) în Registrul asistenţă tehnică copia schemei de aplicare a
sigiliilor de protecţie (copie de pe schema de aplicare a sigiliilor de protecţie care a fost prezentată
la includerea acestui model de MCC/IF în Registrul unic), garantează că MCC/IF astfel sigilată
este protejată contra acţiunilor exterioare neautorizate.)

Persoana responsabilă ____________________________________ __________
a furnizorului
(funcţia, numele, prenumele, semnătura)
(data)

B. Informaţia privind locurile de aplicare a sigiliilor de protecţie
(Furnizorul include (lipeşte aici) în Registrul asistenţă tehnică informaţia privind locurile de
aplicare a sigiliilor de protecţie (denumirea elementelor MCC/IF, modul de aplicare etc.).)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Persoana responsabilă ____________________________________ __________
a furnizorului
(funcţia, numele, prenumele, semnătura)
(data)

Model de completare

A c t nr. 38
din „ 27 ” i u n i e 2020
A. Nota privind recepționarea MCC/IF de către CAT
La prezentarea MCC/IF s-a verificat corespunderea elementelor de identificare ale sigiliilor de
protecţie (sigiliile fiscale şi sigiliile furnizorului aplicate pe carcasa MCC/IF, conform schemei
de aplicare din Anexa S) cu cele consemnate în Actul nr. 37 din „31” ianuarie 2019 al
prezentului Registru asistenţă tehnică (partea B) şi s-a stabilit că sigiliul respectiv este valid /
invalid, precum urmează :
SFS -

SF-170010

- valid,
valid / invalid

serie-număr

-

,

-

,

____________
valid / invalid

serie-număr

-

____________;
valid / invalid

serie-număr

FURNIZOR (abrevierea denumirii) -

TA-001234

-

valid,

valid / invalid

serie-număr

____________
valid / invalid

serie-număr

-

____________ ,
valid / invalid

serie-număr

-
____________, -
____________, -
____________ .
În Registrul MCC/IF (partea I) sub numărul de ordine 178 este înscris numărul ultimului 177
raport de
închidere zilnică (raport zilnic) din „ 26 ” i u n i e 2020 şi cifra de afaceri 9999,99
lei (nouă mii nouă sute nouăzeci şi nouă lei 99 bani ) şi este lipit în Registrul MCC/IF
(partea III).
În Condica nr.
1-2020 de înregistrare a MCC/IF recepționate/restituite de către CAT
administrată de către CAT este efectuată înscrierea numărul 1025 din „ 27 ” i u n i e 2020
1003123456789, „TEHNO” SRL, Perdevară Anton, T-0021, 31.12.2023
PerdeA
(codul fiscal şi denumirea CAT, numele, prenumele tehnicianului CAT, numărul legitimaţiei, valabilă până la data, semnătura)

_______________________MOŢOC Vitalii,

MoVita

9:15

27.06.2020___________________________________________

(Numele, prenumele reprezentantului utilizatorului care a prezentat MCC/IF, semnătura, ora, data)

__________________________________________________________________________

B. Notă privind restituirea MCC/IF de către CAT
din „ 28 ” i u n i e 2020
Se restituie MCC/IF după acordarea asistenţei tehnice. Au fost aplicate sigiliile de protecție:

TA-001537
serie-număr

, TA-001538

carcasă
interior / carcasă

serie-număr

*),

interior
interior / carcasă

-
serie-număr

_____________ ,
interior / carcasă

-
_____________, -
_____________, -
_____________ .
În Condica nr. ____-____ de înregistrare a MCC/IF recepționate/restituite de către CAT
administrată de către CAT este efectuată înscrierea numărul 324 din „ 28 ” i u n i e 2020 ora
11:30.
1003123456789, „TEHNO” SRL, Perdevară Anton, T-0021, 31.12.2023
PerdeA
(codul fiscal şi denumirea CAT, numele, prenumele tehnicianului CAT, numărul legitimaţiei, valabilă până la data, semnătura)

*

Pe verso, în caz de necesitate, se va detalia şi / sau completa partea respectivă a Actului

Model de completare

Comentarii

La partea A:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(codul fiscal şi denumirea CAT, numele, prenumele tehnicianului CAT, numărul legitimaţiei, valabilă până la data, semnătura)

__________________________________________________________________________

La partea B:
_________________________________________________________________________________________

- Memoria fiscală defectată a fost înlocuită. Sigiliul furnizorului TA-001141, anterior
aplicat pe memoria fiscală a fost valid. S-a detaşat şi s-a nimicit. Pe noua memorie fiscală
este aplicat sigiliul furnizorului TA-001538 ._________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*)

PerdeA

1003123456789, „TEHNO” SRL, Perdevară Anton, T-0021, 31.12.2023
(codul fiscal şi denumirea CAT, numele, prenumele tehnicianului CAT, numărul legitimaţiei, valabilă până la data, semnătura)

Paginile din Registrul asistenţă tehnică se numerotează şi se şnuruiesc. Registrul asistenţă tehnică
se sigilează astfel ca să fie exclusă posibilitatea de a sustrage sau de a înlocui paginile şi se face
înscrierea: Au fost numerotate şi şnuruite ____ pagini.
Registrul editat va conţine 36 Acte / format A4/ (nenumerotate). Actul nr. 38 este un model de
completare a Registrului.

Conducătorul _____________________ Contabilul-şef ________________________
(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, semnătura)

L. Ş.
_______________________________________________________________________
(Denumirea CAT, conducător al CAT, numele, prenumele, semnătura)

Anexa nr.8.6
Registrul unic al echipamentelor de casă și de control

Nr.
crt.

Producăt
orul ECC
(firma,
țara)

Codul de
înregistrar
e al ECC

Data
includerii,
numărul și
data deciziei

Sfera de
aplicare

Solicitantulfurnizor
(distribuitorul
exclusiv) al
ECC

Data
excluderii,
numărul și
data deciziei

Termenullimită de
utilizare

1

2

3

4

5

6

7

8

Anexa nr.8.7
Anexa nr. 1
la Regulamentul privind certificarea
echipamentelor de casă și de control

Agentului economic:
Adresa juridică:
Cod fiscal:
Telefon:
E-mail:

CERERE
Rugăm să includeți în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control
Tip ECC:
Denumirea modelului mașinii de casă și de control:
Grupul de clasificare:
Denumirea firmei producătoare:
Sfera de aplicare:

Garantăm organizarea asistenței tehnice, asigurarea cu piese de schimb și documentație tehnică, instruirea
utilizatorilor și funcționarilor fiscali.
Se anexează documentele conform pct. 11 din Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă
și de control.

Conducătorul:

Semnătura

Anexa nr.8.8
Lista documentelor ce urmează a fi depuse la
Comisia interdepartamentală pentru ECC, pentru înregistrarea ECC
1. La cerere privind includerea modelului mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale în Registrul unic, se
anexează:
1) copia de pe documentul (contract sau scrisoare de garanție) ce confirmă dreptul solicitantului de a comercializa în
Republica Moldova producția cu marca de comerț a producătorului străin (pentru solicitanții modelelor de import);
2) copia de pe documentul (act permisiv sau contract) ce confirmă dreptul de a produce în Republica Moldova mașinile
de casă și de control/imprimantele fiscale, conform documentației tehnice a producătorului străin (pentru solicitanții modelelor
asamblate din subansambluri de import);
3) documentul ce confirmă garanția solicitantului privind asigurarea deservirii tehnice a mașinii de casă și de
control/imprimantei fiscale în perioada de garanție și postgaranție, asigurarea cu piese de schimb și materiale consumabile pe
perioada normală de funcționare, care nu poate fi mai mică de 5 ani, instruirea utilizatorilor și funcționarilor fiscali, furnizarea
mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale cu documentația tehnică de însoțire respectivă;
4) fotografiile modelului mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, inclusiv cu imaginea plăcii de marcaj;
5) cartea tehnică (pașaportul) a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale sau alt document cu descrierea
soluțiilor aparataj-programe, a caracteristicilor tehnice și funcționale ale modelului mașinii de casă și de control/ imprimantei
fiscale, cu descrierea mijloacelor de organizare a protejării informației fiscale și prevenirii fraudelor la etapele elaborării,
implementării și exploatării mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, inclusiv prin aplicarea sigiliilor de protecție pe
carcasă și anumite elemente ale mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale (care, prin modificare și/sau înlocuire
neautorizată, pot cauza schimbarea algoritmului de lucru și/sau denaturarea datelor din memoria mașinii de casă și de
control/imprimantei fiscale);
6) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare și întreținere;
7) instrucțiunea funcționarului fiscal (inclusiv pe suport electronic), care include schema de aplicare a sigiliilor de
protecție, modalitatea controlului prezenței memoriei fiscale, descrierea regimului de lucru al funcționarului fiscal la mașina
de casă și de control/imprimanta fiscală, descrierea fiecărui element imprimat pe bonul de casă, banda de control, în dările de
seamă (documente de ieșire), precum și procedura obținerii dărilor de seamă din memoria fiscală și SD card și a verificării
programelor de lucru ale mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale;
8) raportul de încercări/conformitate privind rezistența la condiţiile de mediu și compatibilitatea electromagnetică eliberat
de entitatea acreditată și specializată din domeniu;
9) schema de aplicare a sigiliilor de protecție, care include obligatoriu informația privind locurile (denumirea
elementelor mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale, modul de aplicare etc.) de aplicare a sigiliului furnizorului și
locurile (denumirea elementelor mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, modul de aplicare etc.) de aplicare a sigiliului
fiscal, precum și garanția solicitantului că mașina de casă și de control/imprimanta fiscală astfel sigilată este protejată contra
acțiunilor exterioare neautorizate, semnată de conducător;
10) modelele originale ale tuturor documentelor emise de mașina de casă și de control/imprimanta fiscală (bonuri de
casă, benzi de control, dări de seamă, rapoarte etc.);
11) mostra de control a modelului mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale, memoria fixă (parte componentă a
mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale) cu programul de aplicație al mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale;
12) softul-etalon – versiunea de program a softului, în scopul includerii acestuia în baza softurilor etaloanelor;
13) programa de sustragere (copiere) a informației din memoria fiscală și SD card, de verificare a SD cardului dacă nu
au avut loc intervenții sau modificarea datelor din SD card, cu instrucțiunea privind instalarea și utilizarea acesteia;
14) alte documente la necesitate.
2. La cererea pentru includerea în Registrul unic a modelului sistemului informatic cu dispozitive electronice
destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, se anexează:
1) documentația tehnică a sistemului informațional, care confirmă îndeplinirea funcțiilor echipamentelor de casă și de
control indicate în pct. 18 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019;
2) ghidul de utilizare;
3) softul-etalon – versiunea de program a softului, în scopul includerii acestuia în baza softurilor etaloanelor;
4) copia contractului prevăzut în pct. 35 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de
control, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019, după caz;
5) raportul de încercări/conformitate privind rezistența la condiţiile de mediu și compatibilitatea electromagnetică eliberat
de entitatea acreditată și specializată din domeniu;
6) instrucțiunile de acces la serverul aplicației cu rol de vizualizare;
7) codul sursă al programului software;
8) alte documente la necesitate.

3. La cererea pentru includerea în Registrul unic a modelului sistemului informatic fără dispozitive electronice
destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, se anexează:

a) accesul la interfața web a versiunii de test a programului software;
b) accesul la codul-sursă al programului software;
c) ghidul de utilizare;
d) copia contractului prevăzut în pct.35 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de

control, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019, după caz;

e) raportul de încercări/conformitate privind rezistența la condițiile de mediu și compatibilitatea electromagnetică eliberat
de entitatea acreditată și specializată din domeniu;
f)

alte documente la necesitate.

Anexa nr.8.9
Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul
de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control

REGISTRUL nr._____ – _____
ЖУРНАЛ [NNNN] – [AAAA]
DE EVIDENŢĂ A ECHIPAMENTELOR DE CASĂ ȘI DE CONTROL
ПО УЧЕТУ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Denumirea subdiviziunii SFS/CAT/furnizorului sistemelor informatice, NNNN – numărul de ordine al registrului [1-9999], AAAA- anul [2009-2099])

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nr.
crt.

Data
înregistrării
[ZZ.LL.AAAA]

1

2

Codul fiscal /
Denumirea contribuabilului /
Adresa unităţii structurale
(codul unităţii structurale)

Denumirea modelului
Numărul de înregistrare al
ECC |
ECC atribuit de SFS /
(codul din Registrul unic) /
Parola
Numărul de fabricaţie ECC

Sigiliile de protecţie
aplicate pe carcasa
MCC/IF
(seria - numărul)

Nr.
ultimului
raport
fiscal |
data
[ZZ.LL.AA
AA] /
Rulajul /
Rulajul
T.V.A.

Funcționarul
fiscal care a
operat
înregistrarea
–
Numărul
legitimaţiei/
Nume,
prenume /

Data fiscalizării

7

8

9

_______________ ______________

6
 - 
 - 

_______________ ______________

 - 
 - 

_________
_________
________

_______________ ______________

 - 
 - 

_________
_________
________

_______________ ______________

 - 
 - 

_________
_________
________

3
__________________

4

5

__________________

__________________

__________________

Codul fiscal/
Codul fiscal /
Denumirea
Denumirea
furnizorului/CAT/
CAT MCC/IF
Specialistul care a
Nr.
fiscalizat ECC –
contractului/
Numărul
Valabil de la - pînă
legitimaţiei/
la
Nume, prenume
/

10

11

Data radierii
[ZZ.LL.AAAA]

12

Motivul
radierii

13

Funcționarul fiscal
care a operat
radierea –
Numărul
legitimaţiei/
Nume, prenume /

14
_________
_________
________

Modul de completare
Nr.
crt.

Data
înregistrării
[ZZ.LL.AAAA]

1

2

9999

13.01.2012

IDNO (codul fiscal) /
Denumirea contribuabilului/
Adresa unităţii structurale
(codul unităţii structurale)

Denumirea modelului ECC |
(codul din Registrul unic) /
Numărul de fabricaţie ECC

Numărul de înregistrare
atribuit de SFS /
Parola

3

4

5

1008987654321_______
Î.M. „FORTUNA” S.R.L. DATINA AS-2014 (AS)

AS17999933
____________________

Sigiliile
de
protecţie
aplicate
pe
carcasa
MCC/IF
(seria numărul)

Nr. ultimului raport fiscal |
data [ZZ.LL.AAAA] /
Rulajul /
Rulajul T.V. A.

Funcționarul fiscal care a
înregistrat ECC –
Numărul legitimaţiei/
Nume, prenume /

Data
fiscalizării

6

7

8

9

13.01.2012

TA - _0345 12.12.2013___ _____001707_____
Ceban Alexei
002345 ______9999,99_____

Codul fiscal/
Denumirea
furnizorului/CAT/
Specialistul care a
fiscalizat ECC –
Numărul legitimaţiei/
Nume, prenume /

Codul fiscal /
Denumirea CAT
MCC/IF
Nr. contractului/
Valabil de la - pînă la

Data radierii
[ZZ.LL.AAAA]

10

11

12

1008987654322
„CAT” S.R.L.

1008987654322
„CAT” S.R.L.

Motivul radierii

13

Lichidarea
31.12.2020 întreprinderii

Funcționarul fiscal
care a operat
radierea –
Numărul
legitimaţiei/
Nume, prenume /

14

__001707_
Ceban Alexei

Cazino (13), Chişinău,
str. Calea Lactee, 11/7-3

_______________
MD00000001

******

999,99
FA 170036

0005
Ceban Ion

Nr. 101
12.12.2013–
31.12.2020

Anexa nr.8.10

C O N D I C A nr. _____ – _____
[NNNN] – [AAAA]
de ÎNREGISTRARE a PERMISIUNILOR pentru EXPEDIEREA mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale (MCC/IF) la
centrul de asistență tehnică (CAT)

________________________________________________________________________________________________
(Denumirea subdiviziunii SFS, NNNN – numărul de ordine al condicii [1-9999], AAAA- anul [2006-2099])

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Nr.
crt.

1

Data [zz.ll.aaaa] /
ora [CC:MM] /
modul de adresare
[verbal – tel., scris fax, E-mail, poştă etc.]

2

Denumirea modelului MCC/IF (Codul conform cu Registrul unic)
_______________________________________________________________________________

IDNO, denumirea abreviata a agent. ec.,
subdiviziunea (codul), adresa

3

Nr. de fabricaţie /
Nr. de înregistrare la
subdiviziunea SFS

Nr. ultimului raport fiscal | data
[ZZ.LL.AAAA] /
Cifra de afaceri din raportul fiscal /
Cifra de afaceri total din RMCC/IF

4

5

_____________________

__________________________

Numele, prenumele, nr. legitimaţiei, semnătura, ora, data
_____________________________________________________________________________________________
Sigiliile de protecţie aplicate anterior pe carcasa MCC/IF, cu seria-număr înscrise mai jos, sunt valide
se permite expedierea la CAT
_____________________________________________________________________________________________
S-a verificat integritatea sigiliului furnizorului aplicat pe carcasa MCC/IF (seria-număr s-a înscris după FURN) şi
s-a aplicat sigiliul fiscal (s-au aplicat sigiliile fiscale) cu seria-număr, precum urmează
6

_________________________________________________________________
_______________ ____________________________________________________
_______________ ____________________________________________________

____________________

__________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________
_______________ ____________________________________________________
_______________ ____________________________________________________

____________________
____________________

__________________________
__________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________
_______________ ____________________________________________________
_______________ ____________________________________________________

____________________
____________________

__________________________
__________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________
_______________ ____________________________________________________
_______________ ____________________________________________________

____________________
____________________

__________________________
__________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________
_______________ ____________________________________________________
_______________ ____________________________________________________

____________________
____________________

__________________________
__________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________
_______________ ____________________________________________________
_______________ ____________________________________________________

____________________
____________________

__________________________
__________________________

- -

FURN

-

_________________________________________________________________

- -

FURN

-

Model de completare:
Nr.
de
ord.

1

1025

Data [zz.ll.aaaa] /
ora [CC:MM] /
modul de adresare
[verbal – tel., scris fax,
E-mail, poştă,
personal etc.]
2

Denumirea modelului MCC/IF (Codul conform cu Registrul
unic)
_______________________________________________________________________________

Nr. de fabricaţie /
Nr. de înregistrare la
subdiviziunea SFS

Nr. ultimului raport fiscal | data
[ZZ.LL.AAAA] /
Cifra de afaceri din raportul fiscal /
Cifra de afaceri total din R MCC/IF

IDNO, denumirea abreviata a agent. ec.,
subdiviziunea (codul), adresa
3

27.06.2014
DATINA AS-2014
(AS)
_______________ ____________________________________________________
13:30
1006123456789, Î.M. „FORTUNA” S.R.L.
_______________ ____________________________________________________

4

5

MD00000001
_____________________
AS17195213
____________________

177 | 26.06.2008
__________________________
9999,99
__________________________
1779999,99

Casino (13), Chişinău, str. Calea Lactee, 11/7-3

Numele, prenumele, nr. legitimaţiei, semnătura, ora, data
___________________________________________________________________________________________
Sigiliile de protecţie aplicate anterior pe carcasa MCC/IF, cu seria-număr înscrise mai jos, sunt valide se permite expedierea la CAT
____________________________________________________________________________________________S
S-a verificat integritatea sigiliului furnizorului aplicat pe carcasa MCC/IF (seria-număr s-a înscris după FURN)
şi s-a aplicat sigiliul fiscal (s-au aplicat sigiliile fiscale) cu seria-număr, precum urmează
6

personal

Clopoţel Adam, 0045,
ClAd
13:30
27.06.2008
_________________________________________________________________
FA-170010

-

FURN

TA-001234

Drumbun Lavrentie, 0231, LaDrum
11:30
29.06.2008
_________________________________________________________________
FA-170035

-

FURN

TA-001537

_________________________________________________________________
_______________ ____________________________________________________
_______________ ____________________________________________________

____________________
____________________

__________________________
__________________________

- -

Paginile / format A4 / din Condică se numerotează şi se şnuruiesc.
Condica se sigilează astfel ca să fie exclusă posibilitatea de a sustrage sau de a înlocui paginile şi se face înscrierea:
Au fost numerotate şi şnuruite ____ pagini.
Condica editată va prevedea loc pentru 1024 de înscrieri (8 x 2 x 64), înscrierea 1025 este model de completare a Condicii.

_______________________________________________________________________
(Denumirea subdiviziunii SFS, persoana cu funcţii de răspundere a SFS (funcţia, semnătura, nume, prenume))

-

_________________________________________________________________

- -

L. Ş.

FURN

FURN

-

Anexa nr.8.11
Anexa nr.8
la Regulamentul cu privire la modul
de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Codul fiscal (IDNO) _____________________________________________________
Denumirea contribuabilului _______________________________________________
Adresa juridică a contribuabilului ___________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
Genul de activitate ______________________________________________________
Nr. ______ din „ ____ ”______________ 20 ___
________________________
denumirea subdiviziunii SFS
CERERE
ЗАЯВЛЕНИЕ

Solicităm înregistrarea următoarelor echipamente de casă şi de control:
Nr. Denumirea/ Numărul de
Adresa
Numărul/data
Valoarea
Seria și
Numărul
crt. codul modelul fabricație a sediului/unităţii ultimului raport
totală a
numărul contractului/
ECC
ECC
structurale unde
de închidere operaţiunilor sigiliilor de Valabil
este amplasat
zilnică,
(rulajul)/
protecție de la - pînă
ECC
înregistrat în
Valoarea aplicate pe
la
ECC
totală a
carcasa
T.V.A.
ECC
înregistrată
în ECC
1
2
3
4
5

___________________________________________________________________________________
(Denumirea, codul fiscal, e-mail furnizorului/centrului de asistență tehnică sau operatorului sistemului informational (prestatorului de servicii de plată, etc.)

Declar pe propria răspundere că:
1) datele indicate în prezenta cerere sînt veridice şi corecte;
2) întrunesc condițiile legislaţiei în domeniul ECC.
Îmi asum obligaţia:
1) să respect legislaţia în vigoare;
2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a
nerespectării legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei cereri, a unor date eronate.
Director/Administrator______________________________________________
(nume, prenume, semnătura sau menţiunea “semnătura electronica”)

Anexa nr.8.12
Anexa nr. 15 la Regulamentul cu privire la modul de evidență
și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Antetul
„______” ________ 20_____ Nr. _______

______________________________
(se indică denumirea completă și adresa contribuabilului)

Serviciul Fiscal de Stat în temeiul __________________________________
(se indică temei legal)

comunică că la examinarea cererii pentru înregistrarea echipamentului de casă și de control/ notificării privind
modificarea adresei sediului/unității structurale de amplasare a ECC/ notificării privind radierea din evidență a
echipamentul
de
casă
și
de
control
nr.
_____
din____________,
depusă
de
__________________________________________________________________,
(denumirea contribuabilului)

au fost depistate următoarele neajunsuri __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Solicităm respectuos înlăturarea neajunsurilor în termen de 5 zile din momentul recepționării.
În cazul în care nu veți înlătură neajunsurile în termenul acordat, Serviciul Fiscal de Stat va refuza
înregistrarea echipamentului de casă și de control/ modificarea adresei sediului/unității structural unde este amplasat
echipamentul de casă și de control/ radierea din evidență a echipamentul de casă și de control
__________________________________________________________________.
(se indică denumirea modelului ECC, nr. de fabricație al ECC, nr. de înregistrare al ECC)

Persoana cu funcție de răspundere a SFS ________________ _______________
(funcția)

Executor:
Telefon:

(semnătura)

(numele, prenumele)

Anexa nr.8.13

Anexa nr. 16 la Regulamentul cu privire la modul de evidență
și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Antetul
„______” ________ 20_____ Nr. _______

______________________________
(se indică denumirea completă și adresa contribuabilului)

Serviciul Fiscal de Stat în temeiul __________________________________
(se indică temei legal)

comunică că cererea pentru înregistrarea echipamentului de casă și de control/notificarea privind
modificarea adresei sediului/unității structural unde este amplasat echipamentul de casă și de
control/notificarea privind radierea din evidență a echipamentul de casă și de control nr. _____
din____________, depusă de ______________________________ a fost refuzată.
(denumirea contribuabilului)

Motivul refuzului:_______________________________________________
Recomandări pentru îmbunătățire__________________________________
În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, refuzul poate fi contestat în termen
de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat
mun. Chișinău, str. Constantin Tănase
nr. 9.

Persoana cu funcție de răspundere a SFS ________________ _______________
(funcția)

Executor:
Telefon:

(semnătura)

(numele, prenumele)

Anexa nr.8.14
Anexa nr.9
la Regulamentul cu privire la modul
de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Antetul SFS
Cartela de înregistrare a echipamentelor de casă și de control
Карточка регистрации контрольно-кассового оборудования
IDNO (codul fiscal) ______________________________________________________________________
Denumirea entităţii, _______________________________________________
Adresa sediului/unităţii structurale unde este amplasat ECC _________________________________________
Genul de activitate _______________________________________________________________________
Modelul ECC _____________________________ Nr. de fabricaţie ECC ____________________________
Nr. de înregistrare a ECC atribuit de SFS ________________________________________________
Numărul _______ ultimului raport de închidere zilnică, înregistrat în ECC și data emiterii _________
(ZZ.LL.AAAA)

Valoarea totală a operaţiunilor (rulajul) _______________ (lei) înregistrată în ECC
Valoarea totală a T.V.A. ___________ (lei) înregistrată în ECC
Numărul de ordine al înscrierii ___________ în REGISTRUL nr.____-____ de EVIDENŢĂ a ECHIPAMENTELOR de
CASĂ şi de CONTROL şi data înregistrării ECC
_______________
(ZZ.LL.AAAA)
Persoana cu funcţii de răspundere a SFS _____________________________________________________________
(funcţia, nume, prenume, semnătura sau menţiunea “semnătura electronica”)

L.Ş.
Cartela de radiere din evidenţă a echipamentelor de casă și de control
Снятие с учёта контрольно-кассовой оборудование
Numărul _____ ultimului raport de închidere zilnică, înregistrat în ECC si data emiterii ______________
(ZZ.LL.AAAA)
Valoarea totală a operaţiunilor (rulajul) _______________ (lei) înregistrată în ECC
Valoarea totală a T.V.A. ___________ (lei) înregistrată în ECC
Data radierii din evidenţă __________
(ZZ.LL.AAAA)

Persoana cu funcţii de răspundere a SFS ______________________________________________________________
(funcţia, nume, prenume, semnătura sau menţiunea “semnătura electronica”)
L.Ş.

Anexa nr.8.15
Anexa nr.10 la Regulamentul cu privire la modul
de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Codul fiscal (IDNO) ____________________________________________________________
Denumirea contribuabilului _______________________________________________________
Adresa juridică a contribuabilului __________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Genul de activitate ______________________________________________________________
Nr. ______ din „ ____ ”______________ 20 ___
________________________
Denumirea subdiviziunii SFS

NOTIFICARE
УВЕДОМЛЕНИЕ
Notificăm privind modificarea adresei sediului/unității structural unde este amplasat echipamentul
de casă și de control (ECC)
Nr. Numărul de Numărul
Adresa
Adresa
Numărul/data Valoarea
Seria și Numărul
crt. înregistrare a
de
sediului/unităţii sediului/unităţii
ultimului
totală a
numărul contractului/
ECC atribuit fabricație a structurale unde structurale unde
raport de
operaţiunilor sigiliilor
Valabil
de SFS
ECC
a fost amplasat
este amplasat
închidere
(rulajul)/
de
de la - pînă
ECC
ECC
zilnică,
Valoarea protecție
la
înregistrat în
totală a
aplicate
ECC
T.V.A.
pe
înregistrată carcasa
în ECC
MCC/IF
1
2
3
4
5

___________________________________________________________________________________
(Denumirea, codul fiscal, e-mail furnizorului/centrului de asistență tehnică sau operatorului sistemului informational (prestatorului de servicii de plată, etc.)

Declar pe propria răspundere că:
1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte;
2) întrunesc condițiile legislaţiei în domeniul ECC.
Îmi asum obligaţia:
1) să respect legislaţia în vigoare;

2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a
nerespectării legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date eronate.
Director/Administrator______________________________________________
(nume, prenume, semnătura sau menţiunea “semnătura electronica”)

Anexa nr.8.16
Anexa nr.11 la Regulamentul cu privire la modul
de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Codul fiscal (IDNO) ____________________________________________________________
Denumirea contribuabilului _______________________________________________________
Adresa juridică a contribuabilului __________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Genul de activitate ______________________________________________________________
Nr. ______ din „ ____ ”______________ 20 ___
________________________
Denumirea subdiviziunii SFS

NOTIFICARE
УВЕДОМЛЕНИЕ
Notificăm privind radierea din evidență a echipamentul de casă și de control (ECC)
Nr. Denumirea/ Numărul de
Numărul de
Numărul/data
Valoarea totală
crt. codul modelul înregistrare fabricație a ECC ultimului raport a operaţiunilor
ECC
a ECC
de închidere
(rulajul)/
atribuit de
zilnică, înregistrat Valoarea totală
SFS
în ECC
a T.V.A.
înregistrată în
ECC

Seria și
Data
numărul
radierii
sigiliilor de
din
protecție evidență a
aplicate pe
ECC
carcasa
MCC/IF

1
2
3
4
5

___________________________________________________________________________________
(Denumirea, codul fiscal, e-mail furnizorului/centrului de asistență tehnică sau operatorului sistemului informational (prestatorului de servicii de plată, etc.)

Declar pe propria răspundere că:
1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte;
2) întrunesc condițiile legislaţiei în domeniul ECC.
Îmi asum obligaţia:
1) să respect legislaţia în vigoare;
2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a
nerespectării legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date eronate.
Director/Administrator______________________________________________
(nume, prenume, semnătura sau menţiunea “semnătura electronica”)

Anexa nr.8.17

Antet SFS
DECIZIE
Nr. ____ din ___________
de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control
__________________________________________________________________
(denumirea contribuabilului/ numele, prenumele persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente)

(Codul fiscal/ IDNP)

Eu, dl (dna) __________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia persoanei de răspundere a subdiviziunii SFS)

în prezența __________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia funcţionarului(lor) fiscal(i))

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) pct. 31) din Codul fiscal

DECID:
1. În legătură cu _________________________________________________________
(motivul)

a radia echipamentul de casă și de control (ECC) din Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de
control:
Nr.
crt.

Modelul ECC

Numărul de fabricație al ECC

Numărul de înregistrare al ECC
atribuit de SFS

În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen
de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.
Persoana cu funcţie de răspundere a SFS ____________________ _______________
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

LȘ
“___” ________________ 20__
( Data, luna, anul )

________________
( semnătura)

_______________________
(numele, prenumele , funcţia)

Anexa nr.8.18
Anexa nr. 13 la Regulamentul cu privire la modul de evidență
și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Antetul
„______” ________ 20_____ Nr. _______

______________________________
(se indică denumirea completă și adresa contribuabilului)

ÎNȘTIINȚARE
privind inițierea radierii din evidență a echipamentelor de casă și de control (ECC)
Stimate contribuabil,
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) pct. 31) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal
de
Stat,
planifică
radierea
din
evidență
a
ECC,
care
aparțin_______________________________________________________________________________
(denumirea completă a contribuabilului/ numele, prenumele persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente)

cod fiscal/IDNP _______________________
de model_________________________ nr. ______________________ nr. ____________________________
(de fabricație a ECC)
(nr. de înregistrare atribuit de SFS)
de model_________________________ nr. ______________________ nr. ____________________________
(de fabricație a ECC)
(nr. de înregistrare atribuit de SFS)

Ținînd cont de obligațiile contribuabilului prevăzute la pct. 6 subpct. 2), 6) - 8) din
Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea
decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 din Hotărîrea Guvernului
nr. 141/2019) și prevederile pct. 39 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi sigilare
a echipamentelor de casă şi de control (aprobat prin Ordinul SFS nr. _______), solicităm, în
termen pînă la ______________, prezentarea pentru radierea din evidență a ECC următoarelor
documente:
1) notificării privind radiere din evidență a ECC;
2) copiei raportului periodic scurt din memoria fiscală a MCC/IF pe perioada de funcționare
a memoriei fiscale sau copia raportului periodic scurt din sistemul informatic pe perioada de
utilizare a sistemului informatic.
Pentru informații solicităm respectuos să contactați dl/dna
________________________________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția funcționarului fiscal)

tel. _______________________.
În cazul în care nu veți radia din evidența ECC, Serviciul Fiscal de Stat va iniția procedura
de radiere din evidență a ECC menționate din oficiul.
Cu respect,
Persoana cu funcție de răspundere a SFS ________________ _______________
(funcția)

Funcționar responsabil
Tel:
E-mail:

(semnătura)

(numele, prenumele)

Anexa nr.8.19
Anexa nr. 17 la Regulamentul cu privire la modul de evidență
și sigilare a echipamentelor de casă și de control

Antetul
„______” ________ 20_____ Nr. _______

______________________________

(se indică denumirea completă și adresa CAT
sau furnizorului sistemului informatic)

Serviciul Fiscal de Stat în temeiul __________________________________
(se indică temei legal)

solicită fiscalizarea și/sau înregistrarea în Registrul de evidență a echipamentelor de casă
și de control sau prezentarea cauzelor de ne fiscalizare a următoarelor echipamentelor de
casă și de control:
Nr.
crt.

Model
ECC

Nr. de
fabricație al
ECC

Numărul de
înregistrare al
ECC atribuit
de SFS

Denumirea
contribuabilului

Codul fiscal al
contribuabilului

Persoana cu funcție de răspundere a SFS ________________ _______________
(funcția)

Executor:
Telefon:

(semnătura)

(numele, prenumele)

Anexa nr.8.20

Registrul de evidenţă a deciziilor de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control
Nr. Numărul
crt. Deciziei

1

2

Data
adoptării
Deciziei

Numărul
Înștiințării

Data
Înștiințării

Codul fiscal al
contribuabilului

Denumirea
contribuabilului

Codul și
denumirea
modelului
ECC

Numărul
de
fabricare a
ECC

Numărul de
înregistrare
a ECC
atribuit de
SFS

Data
radierii
din
evidență
a ECC

Data
comunicării
Deciziei

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Anexa nr.8.21
Antet SFS

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru
mașinile de casă şi de control /imprimantele fiscale
Nr.____________
Data “__” ________ 20__
Valabil până la “__” ________ 20__
Prin prezentul certificat, Serviciul Fiscal de Stat confirmă faptul că întreprinderea
Codul fiscal: ___________________________________________________________
Denumirea: ____________________________________________________________
desfăşoară activităţi de instalare, reparare, deservire tehnică а maşinilor de casă şi de
control/imprimantelor fiscale de modelele conform Anexei A, la unităţile structurale conform
Anexei B, părţi componente a prezentului certificat.
Persoana responsabilă_______________________________________________
(funcţia, numele, prenumele ,semnătura sau menţiunea “semnat electronic”)

L.Ş.

Anexa A
Anexă la CERTIFICATUL CAT MCC/IF Nr. ____
valabil de la “___” ________ 20__ până la “____” ________ 20___
DOMENIUL DE CERTIFICARE
(lista modelelor MCC/IF)
Codul fiscal: _______________________________________________
Denumirea: ________________________________________________
Nr.
crt.
1

Furnizorul/Producătorul
MCC/IF(distribuitorul exclusiv)
Codul fiscal
Denumirea
2
3

Modelul
MCC/IF

Codul
conform
RUECC

Data
înregistrării

Data încetării

4

5

6

7

Persoana responsabilă__________________________________________________
(funcţia, numele, prenumele ,semnătura sau menţiunea “semnat electronic”)

L.Ş.

Anexa B
Anexă la CERTIFICATUL CAT MCC/IF nr.____
valabil de la “____” ____________ 20___ până la “____” ____________ 20___
LISTA ADRESELOR UNITĂŢILOR STRUCTURALE
Codul fiscal: ______________________________________________________
Denumirea: _______________________________________________________

Nr.
crt.
1

Adresa
Codul
Codul
Codul subdiviziunii
Data
Data încetării
unităţii
localităţii subdiviziunii structurale a SFS înregistrării
structurale
2
3
4
5
6
7

Persoana responsabilă__________________________________________________
(funcţia, numele, prenumele, semnătura sau menţiunea “semnat electronic”)

L.Ş.

Anexa nr.8.22
CERERE
1. De înregistrare/reînregistrare

☐

2. De reperfectare în legătură cu modificarea datelor:
2.1 datele de înregistrare;

☐

2.2 modelele MCC/IF;

☐

2.3 unităţile structurale.

☐

Prin prezenta, solicităm autorizarea (înregistrarea/reînregistrare) întreprinderii
3.
codul fiscal
denumirea
în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru instalarea, repararea, deservirea tehnică a
ECC, pentru modele:
4. Nr. Furnizorul/Producătorul MCC/IF Modelul
Codul
Nota*
crt.
(distribuitorul exclusiv)
MCC/IF conform RUMCC/IF (include/ exclude)
Codul fiscal
Denumirea
1

2

3

4

5

6

care îşi desfăşoară activitatea de asistenţă tehnică la unităţile structurale:
5. Nr. Adresa unităţii structurale Codul localităţii Codul subdiviziunii
Nota*
crt.
(include/ exclude)
1

2

3

4

6

* Notă: Coloanele nr.6 din tabelele 4 şi 5 se completează în cazul depunerii cererii de
reperfectare.
Se anexează următoarele documente (se bifează):

☐

copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP - ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei)
responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondenţă, inclusiv e-mail, telefon, fax);

☐ copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor şi înştiinţărilor
de recepţionare respective;

☐

copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de echipamente de casă şi de control în care, în mod expres, sunt enumerate
modelele de maşini de casă şi de control/imprimante fiscale care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de
Certificat CAT MCC/IF);

☐ preavizul furnizorului concret de echipamente de casă şi de control despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie pentru
maşinile de casă şi de control/imprimantele fiscale (sigiliile furnizorului);

☐ lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP - ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei) care efectuează
instalarea, repararea şi deservirea tehnică a echipamentelor de casă şi de control.
Declarăm pe proprie răspundere despre veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, precum şi că cunoaştem
prevederile actelor legislative şi normative ce reglementează domeniul maşinilor de casă şi de control/imprimantelor fiscale,
inclusiv cerinţele obligatorii privind punerea la dispoziţie pe piaţă a ECC.
Garantăm organizarea asistenţei tehnice, asigurarea cu piese de schimb şi documentaţie tehnică, instruirea utilizatorilor şi
funcţionarilor fiscali.
Director/Administrator_______________________________________________________________________________
(nume, prenume, semnătura sau menţiunea “semnătura electronică”)

Anexa nr.8.23
PREAVIZ
cu privire la acordul de a elibera sigiliile de protecţie
pentru echipamentele de casă şi de control
nr.___ din “___”______________
Prin prezentul, întreprinderea:
codul fiscal

denumirea

deţinând calitatea de Furnizor / Producător de maşini de casă şi de control/imprimantei
fiscale de modele incluse în Registrul unic al maşinilor de casă şi de control/imprimantelor
fiscale:
Nr. crt.

Modelul MCC/IF

Codul conform RUMCC/IF

1

2

3

garantăm eliberarea sigiliilor de protecţie către întreprinderea:

codul fiscal
denumirea
care solicită desfăşurarea activităţii privind instalarea, repararea şi deservirea tehnică a
maşinilor de casă şi de control/imprimantelor fiscale de modelele sus-menţionate.
Director/Administrator__________________________________________________________________________
(nume, prenume, semnătura sau menţiunea “semnat electronic”)

Anexa nr.8.24

REGISTRUL CERTIFICATELOR CAT MCC/IF
la “___” ____________ 20___
Nr Nr. Data
. certifi certifi
crt
. catulu catulu
i
i
CAT

Data- Codul Denumire Cod FR Adresa Modelu Codul
Persoana
IDNP,
Data
imită fiscal
a FR
MCC/I unităţii
l
MCC responsabilă
numele,
primirii
de
FR
MCC/IF
F
structural MCC/I confor (IDNP, nume, prenumele certificatulu
valabi MCC/I
CAT
CAT
e
F
m
prenume)
,
i
F
MCC/IF MCC/I
RUEC /nr.legitimaţie semnătura
litate
CAT
F
C
i/
persoanei
MCC/I
data-limită de
care a
F
valabilitate
primit
certificatul
*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* Notă: Coloanele 12 şi 13 se completează în cazul când Certificatul CAT MCC/IF se eliberează pe suport de
hârtie.

Anexa nr.9.1

Raport privind acțiunile de conformare întreprinse
față de persoanele fizice posibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și din surse indirecte,
la situația din _________________________ 20___
Nr.d/o

DGAF

DDF

Numele,
prenumele
persoanei
fizice

Măsurile de conformare voluntară întreprinse și rezultatele acestora

IDNP
Remise
scrisori de
conformare
1-da, 0-nu

Recepționat
scrisoare de
conformare
1-da, 0-nu

Desfășurată
discuția
inițială
1-da, 0-nu

Desfășurate
discuții
suplimentare
cu
prezentarea
probelor
1-da, 0-nu

Descrierea probelor
care atestă lipsa
obligației de declarare
a veniturilor (contract
de împrumut,
remitențe de peste
hotare, alte surse)

Descrierea
altor
informații
relevante

Prezentată
declarația
CET (data
prezentării)

Venitul
declarat, lei

Impozitul
pe venit
declarat, lei

1
2
3
4
5
6
nr.

8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19

Dinamica %
Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la situația
din ____ anul precedent
Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la situația
din ______ anul curent
Dinamica %
Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la situația
din ____ anul precedent
Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la situația
din ______ anul curent
Dinamica %
Restanța la începutul anului curent
Restanța la situația din ____ anul curent
Dinamica %
Posturi fiscale instituite (staționare, mobile, electronice)
Controale fiscale efectuate
Aplicarea măsurilor de executare silită conform art.194 din CF

20

Salariul mediu lunar calculat la situația din ____ anul curent

Salariul mediu lunar calculat la situația din finele anului precedent

Tratamente de
conformare
voluntară realizate
de către
DGAF/DDF

Dinamica %

Obligațiile fiscale achitate la situația din ______ anul curent

Obligațiile fiscale achitate la situația din ______ anul precedent

15

Dinamica %

Obligațiile fiscale calculate la situația din ______ anul curent

Obligațiile fiscale calculate la situația din ______ anul precedent

Dinamica %

nr.

Cifra de afaceri la situația din _____ anul curent

nr.

Cifra de afaceri la situația din ___________anul precedent

Vizite fiscale efectuate

7

Ședințe de conformare organizate

D
D
F

Scrisori de conformare expediate

Scor de risc la etapa inițială

D
G
A
F

Genul de activitate

Nr.
d/o

Denumirea agenților economici

Codul fiscal

Nivelul de executare a indicatorilor de produs
Tratamente de
conformare forțată
față de
contribuabilii
monitorizați

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

notă

Anexa nr.9.2

35

Anexa nr.10.1
Primăria/ Примэрия _______________
Raionul/ Район ___________________
Codul fiscal/ Фискальный код _______
Aprob/ Утверждаю:
Primarul/ Примар __________________
(semnătura/ подпись)

"____"______________200___
(ştampila primăriei/ печать примэрии)

Calculul pentru restituirea plăţilor achitate în plus
Расчет по возмещению сумм переплат
Conform înscrierilor în contul personal nr. _____________________________ pe anul 200_____
Согласно записям лицевого счета №
на год
al сontribuabilului ______________________________________________________________________________, налогоплательщика
(numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului/
фамилия и имя или наименование налогоплательщика)

pentru/по _____________________ a fost încasat în buget, potrivit situaţiei de la "___"____________200___ г.,
поступило в бюджет по состоянию на
(tipul plăţii/ вид платежа)
suma, în mărime de _________________________________________________lei ____________bani
сумма в размере
леев
банов
Urma a fi încasaţi ___________________________________________________lei ____________bani
следовало поступить
леев
банов
Suma transferată în plus _____________________________________________lei ____________bani
сумма переплаты
леев
банов
______________________________________________________________________________________________________________
(suma cu litere/ сумма прописью)

se restituie contribuabilului ______________________________________________________________________________________ возмещается
налогоплательщику
(numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului/
фамилия и имя или наименование налогоплательщика)

"___"________________200___ год
______________________________________________________________________________________________________________
(funcţia şi semnătura persoanei responsabile de încasarea plăţii/

должность и подпись лица, ответственного за поступление платежей)

Calculul a fost verificat
Расчет проверен

Inspectorul fiscal
Налоговый инспектор

Suma transferată în plus
Переплату в сумме

______________________________

_________________________

(numele şi prenumele/ фамилия и имя)

(semnătura/ подпись)

______________________________________________ am primit-o/ получил.
(suma cu litere/ сумма прописью)

Plătitorul
Плательщик
"___"____________20___ год

__________________
(semnătura/ подпись)

Anexa nr.10.2
Primăria/ Примэрия _______________________
Raionul/ Район ___________________________
Codul fiscal/ Фискальный код _______________

Certificat privind lipsa sau existența restanţelor faţă de bugetul primăriei pentru
impozitele şi taxele administrate de serviciul de colectare a impozitelor
şi taxelor locale din cadrul primăriilor
Сертификат об отсутствии или наличии задолженностей в бюджет примэрии
по налогам и сборам, администрированным Службой по сбору
местных налогов и сборов в составе примэрий
Nr.________________ din ___________________200_
№
oт
года
Prin prezentul Certificat se confirmă faptul că contribuabilul ______________________________________________ Настоящим
сертификатом подтверждается, что налогоплательщик
___________________________________________________________________________________________________
(denumirea contribuabilului/ наименование налогоплательщика)

__________________________________________________________________________________________________,
(codul fiscal, adresa (domiciliul)/ фискальный код, адрес (местожительство))

conform situaţiei de la "___" _________________ 200__
по состоянию на
года
a) nu are restanţe la impozitele şi taxele administrate de serviciu;
не имеет задолженностей по налогам и сборам, администрированным службой;
b) are restanţe la impozitele şi taxele administrate de serviciu
имеет задолженности по налогам и сборам, администрированным службой
în mărime de ______________________________________________________________________________________, в сумме
(se completează cu cifre şi litere/ заполняется цифрами и прописью)

inclusiv: impozite, taxe _____________________________________;
в том числе: налоги, сборы
majorare de întîrziere (penalitate) ____________________________;
пеня
amendă __________________________________________________.
штраф
Primarul
Примар

__________________________

Perceptorul fiscal
Сборщик налогов

__________________________

(semnătura/подпись)

L.Ş.
М.П

(numele şi prenumele/ фамилия и имя)

_______________________________
(numele şi prenumele/ фамилия и имя)

(semnătura/подпись)

Tel.__________________

_______________________________

Anexa nr. 11.1

Direcția deservire fiscală ______

Nr.
d/o

Tematica
seminarului

Conținutul
seminarului

Limba
vorbită

Data

Ora

Locul desfășurării
seminarului/online

Persoana
responsabilă
din cadrul
DDF

Nr. de
contact

Adrese
electronice

Șef al Direcţiei deservire fiscală__________
(Semnătura)

(Numele, prenumele)

Anexa nr. 11.2
Algoritmul de instruire internă

1. DMRU recepţionează solicitările de instruire internă.
2. Împreună cu direcţiile competente din cadrul aparatului central al SFS, DMRU stabileşte
subiectele de instruire internă, formatorii precum şi perioadele preventive de realizare a
sesiunilor de instruire.
3. Pornind de la perioadele preventive de instruire a contribuabililor, DMRU elaborează planul
de instruire internă de comun cu subdiviziunile structurale ale SFS, conform competenţelor.
4. Planul de instruire se aprobă de către conducerea SFS se remite DGDFşi direcţiilor din cadrul
aparatului central al SFS, cu codificarea sesiunilor de instruire, conform codului: AAAA/nr. de
ordine a seminarului: codul direcţiei formatorului. Spre exemplu, al treilea seminar din 2018
desfăşurat de către un formator din cadrul DGMIT se va codifica prin: 2018/3:8.
5. DGDFși direcţiile din cadrul aparatului central al SFS vor transmite DMRU lista preventivă a
participanţilor la instruire.
6. Persoanele delegate la instruire urmează să posede aptitudini necesare pentru a transmite
informaţiile de la instruiri atât colegilor cât şi contribuabililor.
7. Cu cel puţin o săptămână până la realizarea nemijlocită a sesiunii de instruire formatorii vor
prezenta DMRU în formă electronică materialele necesare a fi distribuite participanţilor.
8. DMRU va asigura atât multiplicarea şi distribuirea materialelor didactice participanţilor,
precum şi asigurarea tuturor condiţiilor logistice de desfăşurare a sesiunii de instruire.
9. DEF şi DAPGP vor asigura necesităţile privind: transportul, arenda încăperilor, achitări
aferente desfăşurării seminarelor, imprimarea materialelor etc.
10. La finalul sesiunii de instruire, DMRU va asigura prelucrarea chestionarului privind instruirea
internă şi va sintetiza rezultatele, prezentându-le spre cunoştinţă şi luare de atitudine
conducerii şi direcţiilor ai căror reprezentanţi au participat în calitate de formatori.

Anexa nr.11.3
Recomandări pentru elaborarea materialului pentru instruire
Documentarea este etapa de colectare şi sistematizare a materialului necesar prezentării sau discursului.
Documentarea se face prin intermediul consultării actelor normative relevante tematicii şi consultarea unor funcţionari
din cadrul DCSI.
1. Pentru elaborarea materialului pentru curs, formatorul va consulta legislaţia în vigoare şi literatura de domeniu:
 Codul fiscal;
 actele legislative şi normative care au tangenţă cu subiectul abordat;
 scrisori metodologice şi explicative ale organelor ierarhic superioare;
 baza generalizată a practicii fiscale, care reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, sub formă de
întrebări-răspunsuri, constituind expunerea modului corect de aplicare a legislaţiei fiscale atât de contribuabili,
cât şi de funcţionarii fiscali. Baza constituie un fundament unic normativ menit să servească în calitate de suport
metodologico-practic pentru angajații SFS;
 presa periodică de specialitate.
2. Materialul selectat trebuie să treacă printr-o etapă de selecție, urmată de o etapă de structurare. Această etapă
se finalizează cu o primă formă a discursului, care este mai apoi prelucrată. Fiecare discurs este structurat în funcţie de
anumite cuvinte-cheie, discursul nu este o formă de comunicare monotonă. Materialul elaborat trebuie să fie conceput
unitar, într-un limbaj accesibil, fără greşeli de ortografie.
3. Materialele-suport pentru curs trebuie să conţină următoarele aspecte:
a) să fie adecvate obiectivelor şi conţinuturilor stabilite, precum şi analizei efectuate;
b) să conţină informaţia necesară şi suficientă atingerii scopurilor şi obiectivelor stabilite;
c) să fie organizate progresiv, fiecare unitate nouă de conţinut bazându-se pe cele parcurse anterior;
d) să fie asociate unui sistem de căutare şi de identificare a unităţilor de conţinut şi a informaţiilor necesare fiecărei
activităţi de învăţare;
e) să aibă o prezentare atractivă;
f) să conţină elemente care stimulează reflecţia şi activitatea independentă a participanţilor la formare;
g) limbajul folosit să fie adaptat caracteristicilor individuale şi de grup ale participanţilor la curs.
4. Resursele materiale ale cursului pot fi: echipamente şi materiale, suportul de curs şi alte materiale informative
necesare participantului la formare pentru învăţare, precum şi materialele auxiliare şi vizuale utilizate de formator
(pliante, postere, prezentări Power Point), împreună cu echipamentele necesare prezentării (flip-chart, computer și
videoproiector etc.).
5. Materialele pentru participanți conţin studii de caz care sunt oferite participanţilor, fişe de lucru, tabele, grafice
sau alte tipuri de materiale ce sunt înmânate în timpul cursului, pentru a exemplifica mai bine un anume subiect.
6. O formă interactivă de prezentare a subiectului cursului şi de menţinere a dialogului cu auditoriul este
prezentarea materialului în Power Point. În acest sens slide-urile printate se pot oferi participanţilor pentru a-şi lua notiţe
în timpul expunerii.
Pentru a asigura succesul asupra informaţiei prezentate se va ţine cont de:
 folosirea literelor suficient de mari şi lizibile, astfel încât să se poată citi slide-urile şi reduse ca dimensiune (ex.
3 pe o pagină);
 fundalul utilizat să faciliteze, nu să îngreuneze cititul;
 evitarea plasării unei cantităţi mari de informaţie pe un singur slide (6 rânduri max.);
 folosirea caracterelor de litere uşor lizibile (gen Arial), corpului de literă nu mai mic de 24;
 folosirea nu mai mult de 2 culori;
 folosirea cu măsură a animaţiei, astfel încât să nu distragă atenţia de la subiectul discutat;
 asigurarea coerenţei stilului în slide-uri (aceeaşi mărime, formă, poziţie şi culoare pentru titluri, aceleaşi
caractere pentru text, acelaşi tip de subliniere);
 evidenţierea cuvintelor-cheie importante pe un slide;
 ghidarea pe principiul că scopul slide-urilor este să fixeze informaţia, să prezinte doar elementele.

Anexa nr. 11.4
CHESTIONAR
de evaluare a sesiunii de instruire şi/sau educare
_______________________________________________________________
Formator____________________________
1. Cum apreciaţi, per ansamblu, sesiunea de instruire şi/sau educare?
Nesatisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte
bine

Bine

Foarte
bine

2. Cum apreciaţi prestaţia formatorului?
Nesatisfăcător

Satisfăcător

3. Cum apreciaţi calitatea materialelor didactice?
Nesatisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte
bine

4. Cum apreciaţi relevanţa subiectelor prezentate?
Nesatisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte
bine

5. Cum apreciaţi asigurarea logistică a evenimentului?
Nesatisfăcător

Satisfăcător

Bine

6. De ce subiecte de informare şi/sau educare sunteţi interesat?

7. Alte obiecţii/propuneri:

Foarte
bine

Anexa nr. 11.5
RAPORT
de educare elaborat de către
Direcţia deservire fiscală_________________________
pentru anul _______
Nr.
crt.

Codul sesiunii
de instruire

Perioada

1
2

Șef al Direcţiei deservire fiscală__________

Formator

Nr. de participanţi

Aprecierea medie a contribuabililor

Anexa nr.11.6

Registrul informațiilor comunicate prin publicitate

Nr.
d/o

Tipul informației
(citație, anunț)

Numărul și data
actului
comunicat/citației

1

2

3

Persoana căreia i
se comunică
4

IDNO/IDNP

Executorul,
persoana cu
funcție de
răspundere cu
care s-a coordonat

Data prezentării
spre afișare

5

6

7

Data afișării

Informație
despre
plasarea pe
pagina web a
SFS

Data
retragerii
informației
de pe
panou

8

9

10

